
اهاه هژاودیلک   هژاودیلک اهاه /  /  یدنب   یدنب هتسد   هتسد تسرهف   هحفصتسرهف هحفص هرامش   هرامش

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

140 1140 1 رهم   رهم   66 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   145,710هکس , 000145,710 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   86مهرد ,75086 ,750

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   134,950هکس , 000134,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,205رالد سیئوس000205,000 سیئوس کنارف   324,300324,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,300 , 00080 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   232رالد ,700232 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   84,73084,730لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس , 100 , 00050 , 100 , وروی000 306وروی , 140306 , ژورن140 ژورن نورک   29,30029,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,13یالط 109, 00013, 109, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   340دنوپ ,370340 نپاژ370, نپاژ نینی   دصکی   22دصکی 1 ,76022 1 ,760

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1212))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 115115))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 0  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 0  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 0  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) video projector  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) paging  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 0  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 0  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه نامتخاس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 18  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095158000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729317 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشذگ لاس  رد 5  درایلیم   هنارس 2  غلبم  اب  هباشم  دادرارق  ود  لقادح  نتشاد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتامروفنا هزوح  رد  اهرازبا  متسیس و  هیاپ  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  رد  هبتر 3  نتشاد 

راک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ 
زاوها  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
39,685,227,821 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,984,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/10/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگدازآ یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها   ، 6193983114 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5729853، ینف یرادا ، یتفاظن ، یتامدخ  روما  لقن -  لمح و  تیلب  تراک  صوصخ  رد  یسرزاب  تراظن و 
یرهش نورد  لقنو  لمح  روما  یتاسیسأت -  ناگوان ، یرادهگنو  ریمعت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هعومجم هعومجم یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار رازفا ، ، رازفا مرن   مرن هکبش ، ، هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هموح ناهفصا و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/07/7هرامش زا  هصقانم  دانسا  دیرخ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729853 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   یاه  تکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/07/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتیلاعف  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر درایلیم  هس  هدرپس  رفن - ) دروآرب 140  ) طوطخ لرتنکو  تیگ ) دودح 32   ) لقن لمح و  تیلب  تراک  صوصخ  رد  یسرزاب  تراظن و  - 1

لایر  هدرپس 2.500.000.000  رفن -) دروآرب 120  ) طبترم یاه  تیلاعف  ریاس  یتاسیسأت و  ناگوان ، یرادهگنو  ریمعت  ینف ، یرادا ، یتفاظن ، یتامدخ  روما  - 2
لایر  هدرپس 3.500.000.000  رفن -) دروآرب 120   ) مکی هیاپ  هدننار  اب  طوطخ  رد  یرهش  نورد  لقنو  لمح  روما  - 3

.دشاب یم  لاسکی  قوف  یاه  تیلاعف  دادرارق  تدم  هصقانم -  قیرط  زا  دومن ، دهاوخ  مالعا  دانسا  رد  هک  یطیارش  اب  یمسج و  تروص  هب  ار  دوخ 

هافر نواعت و  راک و  هرادا  هیدأت ی  یتقیا و  تشادهب  یهاوگ  ربتعم ، راک  تیحالص  یهاوگ  یاراد  هک  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  لبق  نایامرفراک  زا  یدنمتیاضر  یعامتجا و 

ناهفصا ینارسوبوتا  تکرش  مان  هب  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  ای  هصقانم  دانسا  رد  هدش  مالعا  یکناب  باسح  هب  زیراو  تروصب  نیمضت 
.دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب  زا  هدنرب  هدهع ی  رب  ینوناق  تاروسک 

تشدلا  باب  لانیمرت  بنج  هواک ، نابایخ  رد  عقاو  تکرش  نیا  یاهدادرارق  روما  تفایرد :  :: سردآ سردآ
تسارح دحاو  لیوحت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتاسیسأت یتاسیسأت ناگوان ، ، ناگوان یرادهگنو   یرادهگنو ریمعت   ریمعت ینف ، ، ینف یرادا ، ، یرادا یتفاظن ، ، یتفاظن یتامدخ   یتامدخ روما   روما لقن -  -  لقن وو   لمح   لمح تیلب   تیلب تراک   تراک صوصخ   صوصخ ردرد   یسرزاب   یسرزاب وو   تراظن   تراظن ناونع : : ناونع
یرهش یرهش نورد   نورد لقنو   لقنو لمح   لمح روما   روما - - 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت حالصا و   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11هرامش ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tic.ir :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729720 :: هرازه هرازه تعاس 12:15دکدک   یفیک  یبایزرا  یسررب و   - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروارب 1.500.000.000.000  اب  للملا  نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  روظنم  هب  تازیهجت  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یا هنایار  یاه  هداد  هکبش  کی  هبتر  ناونع  اب  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 50.000.000  هنیزه 

هقبط 8 تخاسریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 17  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتغیرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

88466779 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  یلا  زا 1401/7/16  دانسا  تفایرد   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

بونج ربخ   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  تعاس 14:30   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730231 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

، رتم لوط 31107  هب  ار  اردص  رهش  رد  یرادرب  هرهب  هدامآ  هدش و  ارجا  یرون  ربیف  یطابترا و  لنوت  تخاس ، ریز  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  ارجا و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا و ترازو  دات  دروم  طبترم و  یاه  هناورپ  ریاس  ای  یاراد FCP و  یلخاد  یاه  تکرش  هب  عفانم ) رد  میهست  شور   ) راذگ هیامرس  بذج  ناوخارف  بلاق  رد 

یتراظن یاههاگتسد 

 - اردص هبعش  رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 8.600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب هدهع  رب  رواشم ، یسانشراک و  هنیزه  همانزور ، یهگآ  تبون  ود  پاچ  هنیزه  رهش -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ 

دشاب یم  ناوخارف 

یرادرهش یاهدادرارق  دحاو  مود -  هقبط  اردص -  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ -  راولب  اردص -  رهش  سراف -  ناتسا  سردآ   :: سردآ سردآ
یرادرهش یزکرم  نامتخاس  ییاشگزاب 

07136414414 - 36562091 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

للملا للملا نیب   نیب یاتید   یاتید هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت روظنم   روظنم هبهب   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

دوجوم دوجوم یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب ناونع : : ناونع 44
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زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005462000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730246 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهدرادناتسا قباطم  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  دیدج  نامتخاس  تهج  یرارطضا  قرب  قرب و   ، نفلت ، یا هنایار  هکبش  یشک و  لباک  لماک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  ینف  طیارش  و 

زربلا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
UPS یرارطضا قرب  قرب و  ، نفلت ، یا هنایار  هکبش  یارجا  یشک و  لباک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/10/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم.مود  یالیو  ناقهد  بنج.یتشهب  دیهش  خ.جرک   ، 3139883678 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.دامرف لصاح  سامت  نفلت 02634433005  اب  ینف  لاوئس  هنوگره  تهج  افطل 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هعومجم5729317 یبناج  تازیهجت  هنایار و  رازفا ، مرن  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرارطضا یرارطضا قرب   قرب وو   قرب   قرب  ، ، نفلت نفلت ،، یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   یشک   یشک لباک   لباک یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلزناردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش تیاغل 1401/7/12 زا 1401/6/28  دیدزاب   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/7/6 تعاس 19  تیاغل  خیرات 1401/6/28  زا  تفایرد 

نیپساک حبص   :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/7/7  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/7/21 حبص  تعاس 8 

5730302 :: هرازه هرازه خروم 1401/7/21دکدک   هبنشجنپ  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/07/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زا یلزنا و  رهش  رادغارچ  تاعطاقت  یا  هرط  یاهریت  یور  رب   LED ریغتم یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  مادقا  لیذ  حرش  هب  داتس  هناماس  رد  تبث  هرامش 1001005230000013  هب  یمومع  هدیازم  قیرط 

یلزنا رهش  رادغارچ  تاعطاقت  یا  هرط  یاهریت  یور  رب   LED ریغتم یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  دیرخ  - 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یرادرهش  یکناب  باسح  هب  یرادرهش و  هجو  رد  یدقن  زیراو  ای  هدیازم  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داتس  هناماس  قیرط  زا  یلزناردنب  یرادرهش  باسحب  یلم  کناب  هرامش 0107632759001  باسح  هب  زیراو  لایر  غلبم 1.000.000  دانسا  دیرخ  هنیزه 

دشاب یم  هدیازم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  هنیزه 

یلزنا ردنب  رادرهش  راک  رتفد  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لایر  65.006.790.000  : دروآرب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  ریغتم ریغتم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول هیلک   هیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  رهش  حطس  یکیفارت  یئزج  ود  درس و  گنر  اب  یضرع  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 18.406.050.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir.ir - www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005701000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730263 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رباعم  یکراپ و  ناملبم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  حطس  رباعم  یکراپ و  ناملبم  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,250,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/10/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت 07733340571 یزکرم و  یرادرهش  رهشوب   ، 7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5729853، ینف یرادا ، یتفاظن ، یتامدخ  روما  لقن -  لمح و  تیلب  تراک  صوصخ  رد  یسرزاب  تراظن و 
یرهش نورد  لقنو  لمح  روما  یتاسیسأت -  ناگوان ، یرادهگنو  ریمعت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5730302LED ریغتم یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  هحفص 9)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

رهش رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت یئزج   یئزج ودود   وو   درس   درس گنر   گنر اباب   یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 88

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم وو   یکراپ   یکراپ ناملبم   ناملبم دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگمدق یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001097238000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729465 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگمدق  یاتسور  هتسب  رادم  نیبرود  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگمدق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هب دشاب  یم  اه  ور  هدایپ  لخاد  هک  اه  نیبرود  هدش  بصن  یاه  لکد  ییاجباج  اتسور و  حطس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ژورپ  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
تازیهجت اب  یرتم  جنئ  لکد  بصن ک  دیرخ و  راولب و  لخاد 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   75,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگمدق یاتسور  دنزاش   ، 3863169585 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اتسور اتسور هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 11 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قباطم  یرتویپماک  تازیهجت  هلاسکی  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004754000012 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 170 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387145711 یتسپ :  دک  شناد ،  کرهش  یادتبا  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 14  حتف  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66282672-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66282606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هطوبرم رازفا  مرن  سنسیال و  هارمهب  یرس 240  ژد  ایرآ  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001326000118 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت هلاسکی   هلاسکی یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 111 1

 . . هطوبرم هطوبرم رازفا   رازفا مرن   مرن وو   سنسیال   سنسیال هارمهب   هارمهب   240240 یرس   یرس ژدژد   ایرآ   ایرآ لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 12 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قباطم هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یربخ  ینامزاس و  لاتروپ  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000161 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  قباوس و  تاصخشم ،  هئار  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناب دحرس  یاقا  ویقاحسا 02123902232  یاقا  یاه 09108597412  هرامش  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگیار ینابیتشپ  هام  کی  اه و  نامیپ  اهدادرارق و  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  شورف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000059 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربخ یربخ وو   ینامزاس   ینامزاس لاتروپ   لاتروپ ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1313

ناگیار ناگیار ینابیتشپ   ینابیتشپ هام   هام کیکی   وو   اهاه   نامیپ   نامیپ وو   اهدادرارق   اهدادرارق عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   شزومآ   شزومآ سنسیال ، ، سنسیال لاقتنا   لاقتنا وو   شورف   شورف ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هاشنامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004075000014 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   ultimate لدم سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  هدنزاس  عجرم  ناجیابرذآ 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715563665 یتسپ :  دک  نمهب ،  هار 22  هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38253801-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38239586-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هنومن  طیارش و  تاصخشم و  قبط   ) یتلود یاهاگتسد  یزاس  بسانم  نازیم  شرازگ  لیلحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001123 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دراد تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یتلود یتلود یاهاگتسد   یاهاگتسد یزاس   یزاس بسانم   بسانم نازیم   نازیم شرازگ   شرازگ لیلحت   لیلحت ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا ینف و  ماظن  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000071 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییارجا ییارجا وو   ینف   ینف ماظن   ماظن هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) Voip سنسیال اب  هارمهب  هکبش  بایریسم  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) NIM-4MFT-E1/T1 تالسا - 2

1101001262000589 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   Hypercom یتراجت مان   MEGA NAC-180 لدم  E1 طوطخ هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
یتاقیقحت هدننک  هضرع  عجرم  سوت  نایوپ  فرژ  یسدنهم  یتاقیقحت  تکرش  یتراجت  مان   ZR-X1010 لدم فرژ  نما  یموب و  بایریسم  هکبش  رتور  الاک :  مان 

سوت نایوپ  فرژ  یسدنهم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال اباب   هارمهب   هارمهب هکبش   هکبش بایریسم   بایریسم ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WAF ینابیتشپ هارمهب   fortiWAF هلاسکی سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هانپ 83532050 نادزی 

1101003174000103 زاین :  هرامش 
یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

دهشم یزاس  هناخ  هناخراک  یدنب  هتسب  دقاف   cm 120 عافترا  500x10 cm داعبا  WAF لدم راصح  ینتب  هتخاس  شیپ  راوید  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991745681 یتسپ :  دک  ندال پ 20 ،  یلامش خ  ییاهب  خیش  اردصالم خ  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83532022-021  ، 83532014-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفن رازه  یراب 50  تکناک  یبودا  رتسب  رد  ینوناک  نورب  نانااوجون  کدوک  نالاسگرزب  نیالنا  یاه  سالک  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000062 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب 09122476229 یمیحر  یاقا  اب  هرواشم  تهج 

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fortiWAFfortiWAF  هلاسکی هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1919

رفن رفن رازه   رازه   5050 یراب   یراب تکناک   تکناک یبودا   یبودا رتسب   رتسب ردرد   ینوناک   ینوناک نورب   نورب نانااوجون   نانااوجون کدوک   کدوک نالاسگرزب   نالاسگرزب نیالنا   نیالنا یاه   یاه سالک   سالک یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zh879zbj8x7kr?user=37505&ntc=5730087
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5730087?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cmrspj5zxfqy2?user=37505&ntc=5730168
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5730168?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  250  ) هلاسکی  ESET PROTECT Essential On-Prem سوریو یتنآ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003798000040 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  دادرارق  دقع  بلاق  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  وضع  اتمس و  زوجم  یاراد  کیتامروفنا ، یلاع  یاروش  وضع  دیاب  ناگدننک  نیمات 

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052558-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لرتنک5730305 تیگ  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  گیفناک  یر و  سکیا  روتوم  یساسا  سیورس  هنیزه 
ددرت و

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2 12 1
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعاس سار  هبنشود 1401/7/11  زور  یروضح  دیدزاب  امه - کی  هنایشآ  یترارح  یاهتینوی  تظافح  یاهولبات  حالصاو  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا یمازلا  دیدزاب  تسا (  حبص   10

1101090049002517 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هامکی  تخادرپ  نامز  دشاب  یم  هدوزفا  شزرارب  تایلام  دیامن 9 % ظاحل  دوخ  تمیق  داهنشیپ  رد  همیب  تاروسک  تسیاب 10 % یم  راکنام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبآ 46624282 بل  یاقآ  سانشراک   ( دوش گنهامه  سانشراک  اب  لبق  تعاس  دیدزاب 48  تهج 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راشف هدننک  لرتنک  ناونع : 

14012085 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایشآ هنایشآ یترارح   یترارح یاهتینوی   یاهتینوی تظافح   تظافح یاهولبات   یاهولبات حالصاو   حالصاو ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 2222

راشف راشف هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 2323
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ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تایئزج  تاصخشم و  لیاف  قباطم  یتظافح  هناماس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001142000016 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تایئزج  تاصخشم و  لیاف  قباطم  یتظافح  هناماس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515618131 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یزکرم  یرادرهش  بنج  یدازآ -  راولب  ناجنز -   ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33421732-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421747-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
control techniques ای  himel دنرب / ناوت سناکرف  لرتنک  ویارد  ناونع : 

14012147 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تایئزج   تایئزج وو   تاصخشم   تاصخشم لیاف   لیاف قباطم   قباطم یتظافح   یتظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2424

control techniquescontrol techniques ایای     himelhimel دنرب   دنرب // ناوت ناوت سناکرف   سناکرف لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمرظندم  لخاد  تخاس  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  قبط  روتکژرپ  ویارد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000808 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ANSALDO هدنزاس عجرم   C لدم یکیرتکا  روتروناک  روتکار  طبار و  تراک  لرتنک و  هلر  لنپ و  روتوم و  ویارد  هعومجم  الاک :  مان 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و 
تس 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یمنرارق  یسرربدروم  تاداهنشیپ  تروصنیاریغرددامن  لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اردوخ  یلامو  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188226-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   / 0146018 بآ /  هیفصت  هاگتسد  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000604 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمرب ناراک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   M.O.N 2700 لدم یتسد  موف  بآ و  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132228-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمرظندم   یمرظندم لخاد   لخاد تخاس   تخاس (( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط روتکژرپ   روتکژرپ ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 2626

بآبآ هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   PROXIMITY SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003032 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   proximity probes conditioners for compressor تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454909 :: یهگآ یهگآ هرامش   یگداما 1401/07/16هرامش مالعا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم یصصخت 1401/07/27عبنم دانسا  دولناد  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلایر یزاس  دالوف  یاه  هروک  رابغ  دود و  یروا  عمج  متسیس  یاهرتماراپ  گنیروتینام  یارحا  هیهت و  یسدنهم  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   PROXIMITY SWITCHPROXIMITY SWITCH ناونع : : ناونع 2828

یزاس یزاس دالوف   دالوف یاه   یاه هروک   هروک رابغ   رابغ وو   دود   دود یروا   یروا عمج   عمج متسیس   متسیس یاهرتماراپ   یاهرتماراپ گنیروتینام   گنیروتینام یارحا   یارحا وو   هیهت   هیهت یسدنهم   یسدنهم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2929
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاه  لیاف   FLUKE 772 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003028 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نازاس  دنیآرف  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLUKE یتراجت مان  لدم 771  یهاگشیامزآ  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454803 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/09هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هب   BADRAN کیتاموین کج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FLUKE 772FLUKE 772 ناونع : : ناونع 3030

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     BADRANBADRAN کیتاموین کیتاموین کجکج   ناونع : : ناونع 3131
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   DIODE FAILURE DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003018 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ALSTOM هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALSTOM یتراجت مان   FV223-M2 لدم یکیرتکلا  اطخ  زاس  راکشآ  هاگتسد  الاک :  مان 

قرش نونف  یتعنص  تراجت 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DIODE FAILURE DETECTORDIODE FAILURE DETECTOR ناونع : : ناونع 3232

یکیرتکلا یکیرتکلا هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم -- PLCPLC  لرتنک لرتنک ولبات   ولبات -- USBUSB  ردیر ردیر مرمر   - - GBGB  1616 تیفرظ   تیفرظ   Micro SDMicro SD  هظفاح هظفاح تراک   تراک -- هنایار هنایار   CPUCPU  لماک لماک نفنف   ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قیقد رازبا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000116 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دیش ههاس  هدننک  هضرع  عجرم   0104L4 لدم هنایار   CPU لماک نف  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

رون ایرآ  ناجشفه  هدننک  هضرع  عجرم   CPU COOLER یتراجت مان   CPU دربراک  K914564548A لدم لماک  نف  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   MSD CARD لدم  GB 16 تیفرظ  Micro SD هظفاح تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHOIIX هدنزاس عجرم   CHOIIX یتراجت مان   CARD READER CARDPAL WHITE لدم  USB ردیر مر  الاک :  مان 
گنژاوآ

ددع 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نیورآ مئاق  زادرپ  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   CNET یتراجت مان   ProG-2000S لدم  PCI هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ناهاپس وکین  افص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   1000V لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

سونترآ هعسوت  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم   FIBRIDGE یتراجت مان   FC-416 POWER AC لدم  W 50 ناوت یکیرتکلا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   SM322 DO لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 25 
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یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000378 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ 09122272396 یلق  سدنهم  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج  نفلت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544194-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم + روتکتد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003024 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شجنس و هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   METROHM هدنزاس عجرم   ECO IC 925 لدم یهاگشیامزآ  هلاناک  کت  ینوی  فارگوتامورک  الاک :  مان 

دک 29250020 راکتبا  نیون  زیلانآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگراب  یتسویپ  کرادم  مالقا  ساسا  رب  یلام  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3434

تاموزلم تاموزلم ++ روتکتد روتکتد ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لوسنا  یاه  هدننک  شوماخ  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003040 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیئتورپ کانور  هدننک  هضرع  عجرم  نیئتورپ  کانور   kg 1 فرصمرابکی فرظ  دنفسوگ  زاتمم  تسدرس  تشوگ  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942631-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لوسنا  یاه  هدننک  شوماخ  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003040 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شوماخ شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسای  ناریا  هدنزاس  عجرم   in 3/8 زیاس یناشن  شتآ  لوسپک  لماک  کروپیش  گنلیش و  الاک :  مان 

سراپ
تس 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942631-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لوسنا   لوسنا یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3636

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لوسنا   لوسنا یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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کچوک عیانص  یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  یاه  متسیس  تازیهجت و  بسن  قیرط  زا  شتآ  ربارب  رد  هقبط  نامتخاس 5  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001057000001 زاین :  هرامش 

کچوک عیانص  یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

درادناتسا 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 2045 هرامش   - روپهاشیلع مناخ  راکرس  دادرارق  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513738511 یتسپ :  دک  کالپ 15 ،  متفه  نابلیخ  یلوبمالسا  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88550741-021  ، 88553363-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88550740-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزلدنا  هار  بصن و  لاقتنا و  لمح و  هنیزه  لماک  تازیهجت  اب  ریاف  تور  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
07136231116-115

1101098041000001 زاین :  هرامش 
سراف ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  هدننک :  رازگرب 

ناینوگچ اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریاف  تور  یتراجت  مان   D30-B30 لدم یناشن  شتآ  لباترپ  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزلدنا  هار  بصن و  لاقتنا و  لمح و  هنیزه  لماک  تازیهجت  اب  ریاف  تور  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7187646543 یتسپ :  دک  کالپ 66 ،  اند ، نابایخ  دابآ ، یلاعم  زاریش ، سراف ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36232115-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36362670-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه متسیس   متسیس وو   تازیهجت   تازیهجت بسن   بسن قیرط   قیرط زازا   شتآ   شتآ ربارب   ربارب ردرد   هقبط   هقبط   55 نامتخاس   نامتخاس یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 3838

 ( ( D30-B30D30-B30 لدم   لدم یناشن   یناشن شتآ   شتآ لباترپ   لباترپ پمپ   پمپ لماک (  (  لماک تازیهجت   تازیهجت اباب   ریاف   ریاف تور   تور هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاف ۱۸/۱۷ متفه -  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /FLAME SCANNER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000280 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN FLAME SCANNER یتراجت مان   UV لدم شفنبارف  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 

07731311463-1469-1458

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FLAME SCANNERFLAME SCANNER ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس یتشادهب و  یشیامرس و  ، قرب یکیناکم  تاسیسات  زا  ینابیتشپ  سیورس و  یرادهگن ، ریمعت  یربهار ، تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا یافبآ  ینمیا  یاه 

1101005186000139 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(. یمازلا  ) .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هدنشورف  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  مالعتسا  گرب  دادرارق و  سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34408331-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هد  هقطنم  قیرح  افطا  یاه  لوسپک  یدروم  تاریمعت  ژراش و  تست ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000463 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1352 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665047-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه هناماس   هناماس وو   یتشادهب   یتشادهب وو   یشیامرس   یشیامرس قرب ، ، قرب یکیناکم   یکیناکم تاسیسات   تاسیسات زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس یرادهگن ، ، یرادهگن ریمعت   ریمعت یربهار ، ، یربهار تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
ینمیا ینمیا

4141

قیرح قیرح افطا   افطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک یدروم   یدروم تاریمعت   تاریمعت وو   ژراش   ژراش تست ، ، تست تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HPE 30TB LTO - 8 Uitrium RW Data Cartridge) زاس هریخذ   Tape تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک 

1101001469000702 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LTO5 Ultrium 3TB WROM Data Tape لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(HPE 30TB LTO - 8 Uitrium RW Data Cartridge) زاس هریخذ   Tape :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیارفسا یتعنص  عمتجم  برد  لیوحت 

هزور هیوست 20 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ( ( HPE 30TB LTO -  8  Uitrium RW Data CartridgeHPE 30TB LTO -  8  Uitrium RW Data Cartridge )) زاس   زاس هریخذ   هریخذ   TapeTape ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا دالوف  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تخاس  ریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001006000038 زاین :  هرامش 

ناریا دالوف  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزورون 09177329979 یاقآ  زا  ینف  تالوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594643118 یتسپ :  دک  هرامش 1713 ،  نادیم - زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84812207-021  ، 88909481-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88903715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآزوریف ناتسرهش  جع )  ) مئاق ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  بصنو  گنیفناک   . دوش همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   . ههام تخادرپ 1  نامز  تدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090815000046 زاین :  هرامش 

دیدج دابازوریف  جع   مئاق   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   HP 2620-24 Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هارو  بصنو  گنیفناک   . دوش همیمض  روتکاف  شیپ  افطل   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   . ههام تخادرپ 1  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7471841313 یتسپ :  دک  ینیگچ ،  دیهش  راولوب  یاهتنا  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38727091-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38723011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4444

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو گنیفناک   گنیفناک  . . دوش دوش همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . ههام ههام   11 تخادرپ   تخادرپ نامز   نامز تدم   تدم ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دکناریا  ) تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001429000039 زاین :  هرامش 

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاطع یاقآ  یلخاد 110  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساساربژراش  اب  تراک  میسو  یا  هراوهام  نفلت  ملق  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000101 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   SO 2510 لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4646

مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا ساساربژراش   ساساربژراش اباب   تراک   تراک میسو   میسو یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت ملق   ملق دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وکسیس  چیئوس 3750  هاگتسد  ریمعت 2 

وکسیس چیئوس 2960  هاگتسد  ریمعت 2 
1101001063000271 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یهاگورین  تاریمعت  تکرش  زا  قرب  نایرج  میظنت  دربراک  تردق  دلوم  روتامروفسنارت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتورکیم رتور  هاگتسد  ریمعت 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تکاد  تکوس و  هکبش و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000067 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راگدنام تراجت  انیپسار  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  دنارگل  یتراجت  مان   m 305 لوط هرقرق   GAT6UTP لدم هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 

هرقرق 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02636182309 یگنهامه - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه   - دوش یراذگ  تمیق  هدش  هتساوخ  تاصخشم  طقف  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6182309-0263  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس   29602960 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 ریمعت   ریمعت وکسیس   وکسیس   37503750 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 ریمعت   ریمعت دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 4848

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تکاد   تکاد وو   تکوس   تکوس وو   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هی  هباشم  دک  ناریا  یرون .  ربیف  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000149 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9915789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ییویدار  تازیهجت  ملق  28 دیرح تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000100 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
F.C.C.C هدنزاس عجرم  ییویدار  تالاصتا  دربراک  لکین  یراکبآ  اب  جنرب  سنج   BNC روتکناک الاک :  مان 

ددع 28 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هیهی   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرون .  .  یرون ربیف   ربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2828 دیرح دیرح ناونع : : ناونع 5151
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهگنو ریمعت.ددرگ  یراذگراب  تمیقو  یپک  یتسویپدادرارق   . دشابیم تسویپدادرارق  هدش  هدافتسا  هباشمدکناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربرفن روسناسا  هاگتسدود 

1101005906000068 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
22 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربرفن روسناسا  هاگتسدود  یرادهگنو  ریمعت.ددرگ  یراذگراب  تمیقو  یپک  یتسویپدادرارق   . دشابیم تسویپدادرارق  هدش  هدافتسا  هباشمدکناریاز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341609-061  ، 33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  اتلد  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000136 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   FXO لدم تروپ  هنایار 4  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ربرفن - - ربرفن روسناسآ   روسناسآ هاگتسد   هاگتسد ودود   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5252

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اتلد   اتلد لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5353
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fars.tci.ir :: عبنم خروم 1401/7/11عبنم هبنشود  زور  تعاس 15  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  گرب  مامضنا 4  هب  وفاک )   114 درمال (  رانچهوک و  نورزاک ، یاه  ناتسرهش  یسم  یاهوفاک  یزاس  نمیا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یا  هلیم  وشک  یلفقاج و  هارمه  هب  راد 1050  شوپور  یجنرب  یباتک  لفق  بصن  هیهت و  - 

لایر دروآرب 1.479.000.000  عمج  - 

دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یربنم 07136112712  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد حرش  قبط  نلیتا  یلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000558 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشابیم یرابتعا  باسح  هیوست  - 

دشابیم نیوخراد  یتفن  هقطنم  الاک  لیوحت  لحم 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  44 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123119-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هلیم   هلیم وشک   وشک وو   یلفقاج   یلفقاج هارمه   هارمه هبهب     10501050 راد   راد شوپور   شوپور یجنرب   یجنرب یباتک   یباتک لفق   لفق بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یسم   - - یسم یاهوفاک   یاهوفاک یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 5454

نلیتا نلیتا یلپ   یلپ ناونع : : ناونع 5555
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مولع هدکشناد  ییوجشناد  تاقیقحت و  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هغارم یکشزپ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرسرپ تنرتنیا  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030244000010 زاین :  هرامش 

هغارم یکشزپ  مولع  هدکشناد  ییوجشناد  تاقیقحت و  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 9 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک تنواعم ،  ، رون مایپ  هاگشناد  یوربور  نارهت ،  هغارم -  هداج  رتمولیک 2   ، هغارم یقرش ،  ناجیابرذآ  سرد :  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5515878151 یتسپ : 

37276363-041  ، 37275551-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37276364-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رامیب 2  دنبتسد  رگپاچ   - ددع تعرس 2  رپ  رنکسا  ددع -  چنیا 8  روتینام 24  - ددع رتنیرپ آ4 8  - ددع رتویپماک 13  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000112 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin alfu لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لقن لمح و  هنیزه  تسویپ -  تسیل  رد  ینف  تاصخشم  قبط  یتساوخرد  مالقا  هیلک   - ادهش ناتسرامیب  لیوحت  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دات  دروم  یناریا  یالاک  دشاب - یم  هدننک  تکرش  هدهع  هب 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرسرپ تعرسرپ تنرتنیا   تنرتنیا هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 5656

ددع ددع   22 رامیب   رامیب دنبتسد   دنبتسد رگپاچ   رگپاچ  - - ددع ددع   22 تعرس   تعرس رپرپ   رنکسا   رنکسا ددع -  -  ددع   88 چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام -- ددع ددع   88 آآ44   رتنیرپ   رتنیرپ -- ددع ددع رتویپماک  1313   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 5757
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ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا لصا و  سنزگن  کرام   Cat 6 - UTP دلیش نودب  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  610

1101093266000676 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

UC-CRD5e-15 لدم  mm^2 0/2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  دلیش  نودب   patch cord Cat-5e UTP جوز هکبش 4 لباک  الاک :  مان 
اکیرمآ هدحتم  تالایا   UNICOM هدنزاس عجرم  هکبش  مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   m 5 یکیتسالپ هتسب 

ددع 610 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   6 10610 لانیجروا   لانیجروا وو   لصا   لصا سنزگن   سنزگن کرام   کرام   Cat 6  -  UTPCat 6  -  UTP  دلیش دلیش نودب   نودب هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q8xhvb7ncmj7s?user=37505&ntc=5730197
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5730197?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  CTC زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  27 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000102 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   FLS 304 لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یارب5728718 یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  اب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  لیاسو و  تمیق  مالعتسا 
نادمه ناتسا  یزاس  هریخذ  زکرم  دادعت 7 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5729060 مالعتسا  مرف  قباطم  یرتویپماک  تازیهجت  هلاسکی  یرادهگن  هحفص 11)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5729378 . هطوبرم رازفا  مرن  سنسیال و  هارمهب  یرس 240  ژد  ایرآ  هحفص 11)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یربخ5729413 ینامزاس و  لاتروپ  هحفص 11)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کی5729540 اه و  نامیپ  اهدادرارق و  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  شورف و 
ناگیار ینابیتشپ  هام 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتلود5729584 یاهاگتسد  یزاس  بسانم  نازیم  شرازگ  هحفص 11)لیلحت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5729881 لیاف  قبط  هکبش  تازیهجت  هارمه  هب  رتسر  نیبرود  هاگتسد  هحفص 56)24 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

گولانآ گولانآ یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 5959
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سنسیال5730079 اب  هارمهب  هکبش  هحفص 11)بایریسم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5730087fortiWAF هلاسکی هحفص 11)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فا 16 و ید  ما  فرط  ود  امن  زلف ، تلکسا   ) هشیش فا و  ید  ما  هرادج  ود  نشیتراپ  تخاس  یحارط و  لماش - : نویساروکد  یارجاو  حلاصم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و فا -  ید  ما  زا  سکابروالف  لیم -  فا 25  ید  ما  زا  هبعش  تسایر  زیم  هرادج - ) ود  نیب  ام  بآ  دض  روخ  اپ  هشیش ،

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  ناهفصا  هقطنم  تیریدم  یاهنامتخاسو  بعش  نویساروکد  یارجاو  حلاصم  نیمات  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101003432000049 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

رف مارهب  یاقآ  138 یلخاد 03138100 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نویساروکد نویساروکد یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .رتیل  همیمض 4750  لیاف  تاصخشم  اب  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000218 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 4 یزلف نلاگ   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 4750 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور دات و 30  زا  سپ  تخادرپ.تسا  دات  دروم  همیمض  لیاف  تاصخشم  طقف.تسا  هدنشورف  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک   . دابآرهم هاگدورف  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقحای سامت 02161023162  یراک 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمک تیرک  یتعنص  هیحان  رد  عقاو  یروصنم  یهار  هس  لیردراگ  ریگ و  تعرس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001337 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش رکذ  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  لیاف  رد  تیزیو  تیاس  لحم  خیرات و  خرن و  هیارا  یگنوگچ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا فارصنا  ینعم  هب  ، یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  دات  دروم  ناراکنامیپ  صوصخم   HSE همانیهاوگ تارغت و  یهگآ  نیرخآ  خرن ، داهنشیپ  گرب  یراذگراب  مدع 

دشاب یم  روضح 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177341-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .رتیل   .رتیل   47504750 همیمض   همیمض لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 6161

یهار یهار هسهس   لیردراگ   لیردراگ وو   ریگ   ریگ تعرس   تعرس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  روتکاف  شیپ  هئارا  تهج  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  اب  یناریا  ییوردوخ  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک هدافتسا   2362200878390001

1201001326000117 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالاصتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003609 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینارون دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   AT050 لدم تالاصتا  صوصخم  تسب  هرهم و  چیپ و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1600 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   یناریا   یناریا ییوردوخ   ییوردوخ دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 6363

تالاصتا تالاصتا ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشیلاع یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشیلاع رهش  رد  هدایپ  رباع  هاگرذگ  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000037 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 700 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشیلاع رهشیلاع رهش   رهش ردرد   هدایپ   هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fchf7ytvv9vqd?user=37505&ntc=5729057
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5729057?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هدافتسا  دک 2362200675720002  ناریا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050273000020 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تمیق داهنشیپ  هئارا  تهج  ، شابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت  - 

دشابیم دات  دروم  روتکاف  شیپ  هئارا  اب  یلک و  تروص  هب  تمیق  ، ددرگ هدافتسا  دک 2362200675720002  ناریا  زا  طقف 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب   1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
لماک  ینابایخ  یکیتسالپ  ریگتعرس 

هیاپ  اب  عونمم  ندز  رود  ولبات 
هیاپ اب  هفرط  کی  روبع  ولبات 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و  هیاپ  اب  عونمم  روبع  ولبات 

هئارا تهج  ، شابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  دروم  روتکاف  شیپ  هئارا  اب  یلک و  تروص  هب  تمیق  ، ددرگ هدافتسا  دک 2362200675720002  ناریا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ 

6713838477 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  خلت -  کشا  دبهش  نابایخ  ریدغ - نادیم  تمس  هب  باون  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213737-083  ، 37272050-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37272050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ اباب   عونمم   عونمم روبع   روبع ولبات   ولبات هیاپ -  -  هیاپ اباب   هفرط   هفرط کیکی   روبع   روبع ولبات   ولبات هیاپ -  -  هیاپ اباب   عونمم   عونمم ندز   ندز رود   رود ولبات   ولبات لماک -  -  لماک ینابایخ   ینابایخ یکیتسالپ   یکیتسالپ ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جومروخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  لودج  رد  هک  یتاصخشم  حرش  هب  داعبا 4*40*40  اب  یسرپ  ینتب  هتخاس  شیپ  شوپفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101050079000189 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناهج فصن  هزوریف  نازاس  نردم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 4 تماخض  40x40 cm داعبا ینتب  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 12000 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  لودج  رد  هک  یتاصخشم  حرش  هب  داعبا 4*40*40  اب  یسرپ  ینتب  هتخاس  شیپ  شوپفک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدید بیسا  یزلف  تاعطق  یروآ  عمج  لیردراگ و  عیفرت  ریمعت و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004480000009 زاین :  هرامش 

دورهاش یزاسرهش  هار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مرگ ولیک  1 دادعت : 
1402/03/20 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3619963538 یتسپ :  دک  دورهاش ،  ناتسرهش  یربارت  هار و  هرادا  ادیمراپ  لته  بنج  نارهت  نابایخ  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32391931-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32397552-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4040 ** 4040 ** داعبا  44 داعبا اباب   یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ شوپفک   شوپفک ناونع : : ناونع 6767

هدید هدید بیسا   بیسا یزلف   یزلف تاعطق   تاعطق یروآ   یروآ عمج   عمج وو   لیردراگ   لیردراگ عیفرت   عیفرت وو   ریمعت   ریمعت بصن   بصن ناونع : : ناونع 6868
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000129 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969
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ناجیمک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درز زمرق و   ، یسوط یاه  گنراب  ددع ) دادعت 50000 هب  ) عبرم رتم  ژارتم 8000 هب  رتم  یتناس  داعبا 4*40*40 اب  شرف  فک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجیمک یرادرهش  یاه  هژورپ  لحم  رد  لیوحتو 

1101005141000008 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  ناجیمک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ربجنر داهرف  هدننک  هضرع  عجرم  نوتسادرک  یتراجت  مان   40x40 cm داعبا شوپ  فک  کازوم  الاک :  مان 
ددع 50000 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحتو  درز  زمرق و   ، یسوط یاه  گنراب  ددع ) دادعت 50000 هب  ) عبرم رتم  ژارتم 8000 هب  رتم  یتناس  داعبا 4*40*40 اب  شرف  فک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجیمک یرادرهش  یاه  هژورپ 

3851775341 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  ناجیمک -  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5455522-0863  ، 35452274-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35452944-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز وو   زمرق   زمرق  ، ، یسوط یسوط یاه   یاه گنراب   گنراب ددع ) ) ددع 5000050000 دادعت   دادعت هبهب   )) عبرم عبرم رتم   رتم 80008000 ژارتم   ژارتم هبهب   رتم   رتم یتناس   یتناس 4040 ** 4040 ** داعبا  44 داعبا اباب   شرف   شرف فکفک   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
اهاه هژورپ   هژورپ لحم   لحم ردرد   لیوحتو   لیوحتو

7070
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتشوش ناتسرهش  هزوح  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000344000013 زاین :  هرامش 

رتشوش یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتشوش ناتسرهش  هزوح  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  تمیق  زیلانآ   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  تمیق  زیلانآ  ندوبن  تسویپ  تروص  رد  •

.تسا دادرارق  کفنیال  ءزج  یمومع  طیارش  •
.دوش یم  هتفرگ  همان  تنامض  دوش و  یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا  •

.دوش یمن  دقعنم  دادرارق  صخش  اب  •

6451997168 یتسپ :  دک  رتشوش ،  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  یدهلا  ملع  کرهش  رتشوش  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36220805-061  ، 36225522-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225522-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش هزوح   هزوح یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 7171
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* یگنیکراپ ناوخ  کالپ  رازفا  مرن  ددع  هوالعب 2   * وردوخ کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000131 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نانط هدننک  هضرع  عجرم  رزخ  تعنص  نانط  هدنزاس  عجرم   IHM222H17W-LPRTONDAR لدم  km\h 180 ات وردوخ  کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

رزخ تعنص 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* یگنیکراپ ناوخ  کالپ  رازفا  مرن  ددع  هوالعب 2   * وردوخ کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینغور 09163464309 یاقآ  سامت :  نایوجنگ  _ رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _ 

 . دشابیم ههام  تخادرپ 2 
ف دوش /.  لاسرا  تمیق  تسویپ  دانسا  اب  قباطم  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ کالپ   کالپ هرامش   هرامش صیخشت   صیخشت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7272
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  قبط  یتاعالطا  ولبات  هحفص  زاین  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000507 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  زیاس  عبرم  لکش  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

عبرم رتم  2460 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنرب  هدنشورف  هدهعب  رابنا  ات  راب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  تخادرپ  الاک  تفایرد  زا  سپ  زور  لقادح 30  یلام  دانسا 

دشاب یم  یمازلا  زاین  حرش  قبط  روتکاف  شیپ  تسویپ 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378111-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاعالطا یتاعالطا ولبات   ولبات هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 7373
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قفاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالع  ولیات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005240000050 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   60x60 cm زیاس عبرم  لکش  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 130 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 cm زیاس  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن یراذگرابو  لیمکت  ار  مالعتسا  قاروا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8971956777 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  نابایخ  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420235-035  ، 32420200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423041-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم گرب  تسویپب 2  - هگنل تاموتا 3 برد  باب  کی  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشمدک  ناریا 

ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یمالعا  غلبم 
1101001407000078 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل ساسارب   ساسارب یمالعا   یمالعا غلبم   غلبم دشاب   دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا تاصخشم   تاصخشم گرب   گرب 22 تسویپب   تسویپب  - - هگنل هگنل تاموتا  33 تاموتا برد   برد باب   باب کیکی   بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ مالعا   مالعا یلک   یلک تروص   تروص هبو   هبو تسویپ   تسویپ

7575
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زاف ۱۸/۱۷ متفه -  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / پآ لور  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000285 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 
07731311460-1463-1469-1458

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی لداعم   لداعم شرامش   شرامش دحاو   دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // پآپآ لور   لور برد   برد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک   زازا     SETSET

7676
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ناهفصا ناتسا  رد  تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاعالطا  قبط  تیروکس  فرطود  هشیش 6*6 لمال و  یامن  بصن  وارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093380000001 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلحرم  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 
ناهفصا ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

.ددرگ روظنم  تمیق  نعت  تمسقرد  روتکاف  شیپ  لک  تمیقوددرگ  همیمض  هناماسرد  تسویپ  لیاف  تاعالطا  قبط  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673461 یتسپ :  دک  بیرج ،  رازه  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36682509-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیروکس تیروکس فرطود   فرطود 66 ** 66 هشیش   هشیش وو   لمال   لمال یامن   یامن بصن   بصن وارجا   وارجا ناونع : : ناونع 7777
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ناتسلگ یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  ددرت و ...  لرتنک  تیگ  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  گیفناک  یر و  سکیا  روتوم  یساسا  سیورس  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101000283000041 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

اسریا اتسیچ  رپ  هدننک  هضرع  عجرم  اتسیچورپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   DVD عون  PCT-SR03PKG111 گنیروتینام جیکپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
کت

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  امتح.راک  دات  ماجنا و  زا  سپ  هامکی  هجو  تخادرپ  هوحن.تسا  رظن  دم  تسویپ  تاصخشم  قبط  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض 

01732480100

4918936971 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  کی  هرامش  نامتخاس  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480100-017  ، 32433001-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480101-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزادنا5728914 هار  بصن و  اب  یناریا  ییوردوخ  دنب  هحفص 41)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن گیفناک   گیفناک وو   یریر   سکیا   سکیا روتوم   روتوم یساسا   یساسا سیورس   سیورس هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یزاس  هریخذ  زکرم  دادعت 7  یارب  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  اب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  لیاسو و  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه

1101001181000018 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لامش یردان  ناویک  هدننک  هضرع  عجرم   SCD-2080R لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادمه ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  نایچشرف -  ناتسرامیب  یور  هبور  یقشع -  هدازریم  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6516643181

38282081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38260822-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکرم   زکرم دادعت  77   دادعت یارب   یارب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
نادمه نادمه

7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ دابا  مالسا  یولیس  تاقلعتم  اب  نیبرود  هاگتسد  دادعت 35  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001256000020 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ییاوه نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  تاصخشم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716834958 یتسپ :  دک  ولیس ، ) هار  راهچ  ) نایدجما دیهش  -خ  هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38235832-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38222390-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولیس ولیس تاقلعتم   تاقلعتم اباب   نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   3535 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق هبعش  ناریا  یلم  کناب  نامتخاس  هتسب  رادم  یاهنیبرود  لاس )  هس  تدم  هب  ینابیتشپ (  یزادنا و  هار  بصن ،  ارجا ، دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001543000023 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  لیمکت و  کرادم  هیلک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  امتح  طیارش  هگرب  - 2

ییوگخساپ 02536701554 و 02536625128 تهج  نفلت  هرامش  - 3
 . تسا یمازلا  دیدزاب  - 4

دامرف مادقا  یتسویپ  یاه  هگرب  قبط  - 5
.دامرف لاسرا  PDF لیاف کی  بلاق  رد  ار  کرادم  هیلک  افطل  - 6

3719976347 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  مق  ناتسا  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  یوک 26  شبن  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36625128-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36701207-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مقمق هبعش   هبعش ناریا   ناریا یلم   یلم کناب   کناب نامتخاس   نامتخاس هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود لاس )  )  لاس هسهس   تدم   تدم هبهب   ینابیتشپ (  (  ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن ارجا ، ، ارجا دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  ینف  تاصخشم  قبط  نیبرود  لکد  نویسنادنف  ثادحا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000131 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  اب  ددع  هتسبرادم 2450  نیبرود  رادشه  ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000219 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   100x70 cm زیاس ینمیا  رادشه  عوضوم  گرزب  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

ددع 2450 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق لماش  زور  زا 7  شیب  راک  ماجنا.یراک  زور  دات و 30  زا  سپ  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک  دابآرهم  هاگدورف  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یجریا مناخ  سامت.دوشیم 02163148845 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود لکد   لکد نویسنادنف   نویسنادنف ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8282

ددع ددع   24502450 هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود رادشه   رادشه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف و قباطم  یلخاد  هظفاح  تراک  اب  نیبرود  هاگتسد  کی  تیابارت -  راهچ  دراه  هاگتسد   3 ریواصت -  طبض  یزکرم  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تاصخشم 

1101001142000015 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لیاف و  قباطم  یلخاد  هظفاح  تراک  اب  نیبرود  هاگتسد  کی  تیابارت -  راهچ  دراه  هاگتسد   3 ریواصت -  طبض  یزکرم  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  تسویپ - 

4515618131 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یزکرم  یرادرهش  بنج  یدازآ -  راولب  ناجنز -   ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33421732-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421747-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلخاد یلخاد هظفاح   هظفاح تراک   تراک اباب   نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   تیابارت -  -  تیابارت راهچ   راهچ دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد   33 ریواصت -  -  ریواصت طبض   طبض یزکرم   یزکرم هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق هبعش  ناریا  یلم  کناب  نامتخاس  هتسب  رادم  یاهنیبرود  لاس )  هس  تدم  هب  ینابیتشپ (  یزادنا و  هار  بصن ،  ارجا ، دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001543000023 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
سراپ وکوش  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  وکوش  یتراجت  مان   g 43 یددع یزیالاتم 3  هتسب  ویتسجیاد  تیوکسیب  الاک :  مان 

هتسب 4800 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  لیمکت و  کرادم  هیلک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  امتح  طیارش  هگرب  - 2

ییوگخساپ 02536701554 و 02536625128 تهج  نفلت  هرامش  - 3
 . تسا یمازلا  دیدزاب  - 4

دامرف مادقا  یتسویپ  یاه  هگرب  قبط  - 5
.دامرف لاسرا  PDF لیاف کی  بلاق  رد  ار  کرادم  هیلک  افطل  - 6

3719976347 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  مق  ناتسا  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  یوک 26  شبن  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36625128-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36701207-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود لاس )  )  لاس هسهس   تدم   تدم هبهب   ینابیتشپ (  (  ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن ارجا ، ، ارجا دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  لوفزد  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یشک  لباک  تاعطق  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050286000142 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  لوفزد  نادنز  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  کسیددراه  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یشک  لباک  تاعطق  هعومجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6463111971 یتسپ :  دک  لوفزد ،  یمومع  بالقنا و  یارسداد  بنج  رتشوش  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42282182-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42282156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هکبش  تازیهجت  هارمه  هب  رتسر  نیبرود  هاگتسد  24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000320 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدازدمحم زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   RASTER یتراجت مان   FL-D295P3 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدباع سدنهم   ) رظان یگنهامه  اب  یلصا  یتناراگ  اب   new لانیجروا و اهالاک  / یفیک لرتنک  دیئات  زا  سپ  هامود  دودح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  (09133024632

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یشک   یشک لباک   لباک تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 8686

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   رتسر   رتسر نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 2424 ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  همیمض  لیاف  هب  هاگدورف  طواحم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  داجیا  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000220 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09123240642 .دوشیم  دادرارق  لماش  زور  زا 7  شیب  راک  ماجنا  .دابآرهم  هاگدورف  لیوحت.دشابیم  هدنشورف  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  دات و 30  زا  سپ  تخادرپ.یناطلس 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک زکرم  سامت 37928104  تسا ) هباشم  الاک  دک  دینک  تقد  ) ددع دادعت 20  اناپ  یتناراگ   Rapo c260 لدم مک  بو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092834000154 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان   WE-305 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673461 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37929070-031  ، 36688466-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36688597-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هاگدورف   هاگدورف طواحم   طواحم تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس داجیا   داجیا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

Rapo Rapo c260c260 لدم   لدم مکمک   بوبو   ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9kcr6jp9vv74r?user=37505&ntc=5729942
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5729942?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fbbqb5jwuy2pf?user=37505&ntc=5730052
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5730052?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  لک  هرادا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001657000031 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   VR-509E لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  رثا  بیترت  تسویپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  تسا ،  یمازلا  هدنشورف  اضما  رهم و  تاعطق ،  کت  کت  تمیق  هارمه  هب  تسویپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش

 : یتسپ دک  لیبدرا ،  دحاو  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یگدنیامن  یمطاف  ناتسرامیب  یوربور  ماما  نابایخ  لیبدرا - لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4173834774

33479434-045  ، 33233200-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233248-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرادا هرادا هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9090
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  مالقا  رگید  نویزولت و  هاگتسد  چوس و 2  هاگتسد  گیفناک و 2  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد   56 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم 

1101000283000039 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد روتکاف  هت  غلبم  ددرگ و  همیمض  مالقا  زیر  هب  روتکاف  شیپ  امتح.دوش  یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
01732480100 .هژورپ دات  لیوحت و  مامتا و  زا  سپ  زور  هجو 30  تخادرپ.ددرگ  یرازگراب  هناماس 

4918936971 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  کی  هرامش  نامتخاس  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480100-017  ، 32433001-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480101-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

وردوخ5730084 کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 41)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هرادا5730166 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   ، هحفص 56)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یارب5728718 یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  اب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  لیاسو و  تمیق  مالعتسا 
نادمه ناتسا  یزاس  هریخذ  زکرم  دادعت 7 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   5656 ناونع : : ناونع 9191
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ربار ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاناک شش  ماشای 635   ECG هاگتسد کیو   B9 زربلا یتایح  مءالعا  گنیروتینام  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092775000032 زاین :  هرامش 

ربار ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   ES1200 لدم یتسد  ورتکلا  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

ورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   PPM-LX110-V1.0 لدم  ECG-RESP-SPO2-NIBP-CO2 لماش یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
اپاص - ناریااص کیتپا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

ربار رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7856134681 یتسپ :  دک  ملعم ،  نادیم  ینیمخ - ماما  نابایخ  ربار - ربار ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42450720-034  ، 42454896-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42454896-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شش5729080 ماشای 635   ECG هاگتسد کیو   B9 زربلا یتایح  مءالعا  گنیروتینام  هاگتسد  دیرخ 
هلاناک

هحفص 67) )  w imwim

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح5729541 مالعا  هحفص 25)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هلاناک هلاناک شششش     635635 ماشای   ماشای   ECGECG هاگتسد   هاگتسد کیو   کیو   B9B9  زربلا زربلا یتایح   یتایح مءالعا   مءالعا گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5729529( تسا هباشم  دکناریا  ) تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  هحفص 31)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

وردوخ5730084 کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 41)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لرتنک5730305 تیگ  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  گیفناک  یر و  سکیا  روتوم  یساسا  سیورس  هنیزه 
ددرت و

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003039 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 50 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 95 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 12 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد دیلوت  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942631-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح5729541 مالعا  هحفص 25)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ءافطا5729900 یاه  متسیس  تازیهجت و  بسن  قیرط  زا  شتآ  ربارب  رد  هقبط  نامتخاس 5  یزاس  نمیا 
قیرح

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5729935 تسیل  قبط  هدننک  هحفص 6)شوماخ  قیرح  ( قیرح

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح5730283 افطا  یاه  لوسپک  یدروم  تاریمعت  ژراش و  تست ، هحفص 25)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاموزلم5729622 + هحفص 25)روتکتد قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تشدافص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  - هتسبرادم یزادنا  هار  بصن و  - دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000006 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  - هتسبرادم یزادنا  هار  بصن و  - دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدفص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط -- هتسبرادم هتسبرادم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن -- دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f5nvuyeyxub9r?user=37505&ntc=5728741
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5728741?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زدهد هرامش 5  تفن  لاقتنا  زکرم  شتآ  نفلت  نیبرود و  ددع  یراذگ 3  لباک  یرافح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001856 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33960100-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکرم   زکرم شتآ   شتآ نفلت   نفلت وو   نیبرود   نیبرود ددع   ددع یراذگ  33   یراذگ لباک   لباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  قبط   2k لدم یپوکسورترآ  درس  رون  لباک  زنل و   , ارمک ده  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000097 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  قرش  لرتنک  نیتبآ  هدنزاس  عجرم   VIMS یتراجت مان   VSX8000PR لدم یپوکسورترآ  یپوکسوراپال و  هاگتسد  نیبرود  الاک :  مان 

قرش لرتنک  نیتبآ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
قرش لرتنک  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIMS هدنزاس عجرم   Openvcam لدم یرادربریوصت  نیبرود  هعطق  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

نیتبآ هدننک  هضرع  عجرم  قرش  لرتنک  نیتبآ  هدنزاس  عجرم  مک  یو  یتراجت  مان   VICAM 4K لدم یحارج  ده  ارمک  درس  رون  عبنم  اب  رگشزادرپ  هاگتسد  الاک :  مان 
قرش لرتنک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تاحیضوت  تیاعر.دشاب  یم  هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یارب5728718 یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  اب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  لیاسو و  تمیق  مالعتسا 
نادمه ناتسا  یزاس  هریخذ  زکرم  دادعت 7 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ5728741 تاصخشم  قبط  - هتسبرادم یزادنا  هار  بصن و  - هحفص 11)دیرخ نیبرود  ( نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ولیس5728789 تاقلعتم  اب  نیبرود  هاگتسد  دادعت 35  بصن  هحفص 56)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب5728884 رادم  یاهنیبرود  لاس )  هس  تدم  هب  ینابیتشپ (  یزادنا و  هار  بصن ،  ارجا ، دیرخ ، 
مق هبعش  ناریا  یلم  کناب  نامتخاس 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود5728945 لکد  نویسنادنف  ثادحا  هحفص 56)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یپوکسورترآ یپوکسورترآ درس   درس رون   رون لباک   لباک وو   زنل   زنل  ,  , ارمک ارمک دهده   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 103 ھحفص 72 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fyjk63lc7yjuw?user=37505&ntc=5730270
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5730270?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تفن5729078 لاقتنا  زکرم  شتآ  نفلت  نیبرود و  ددع  یراذگ 3  لباک  هحفص 11)یرافح و  نیبرود  ( نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع5729146 هتسبرادم 2450  نیبرود  رادشه  ولبات  بصن  هحفص 56)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اب5729253 نیبرود  هاگتسد  کی  تیابارت -  راهچ  دراه  هاگتسد   3 ریواصت -  طبض  یزکرم  هاگتسد  کی 
یلخاد هظفاح  تراک 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب5729271 رادم  یاهنیبرود  لاس )  هس  تدم  هب  ینابیتشپ (  یزادنا و  هار  بصن ،  ارجا ، هحفص 56)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب5729426 رادم  یاه  نیبرود  یشک  لباک  تاعطق  هحفص 56)هعومجم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اتسور5729465 هتسب  رادم  نیبرود  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5729881 لیاف  قبط  هکبش  تازیهجت  هارمه  هب  رتسر  نیبرود  هاگتسد  هحفص 56)24 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

همیمض5729942 لیاف  هب  هاگدورف  طواحم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  داجیا  بصن و  دیرخ و 
.دوش هعجارم 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

وردوخ5730084 کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 41)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هرادا5730166 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   ، هحفص 56)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم5730237 نیبرود  هاگتسد  هحفص 56)56  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یپوکسورترآ5730270 درس  رون  لباک  زنل و   , ارمک ده  هحفص 11)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط   0110110  : اضاقت هرامش  رتویپماک  تاعطق  الاک :  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004705 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   DATA AND POWER USB2 لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   X8DTL-i Mainboard Supermicro 813MTQ-520CB لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

عجرم  HP یتراجت مان   HP P2000 2TB 3G SATA 7.2K rpm LFF MDL Hard Drive لدم  TB 2 تیفرظ هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  کسید  دراه  الاک :  مان 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091168000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730095 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  ( EMC UNITY 480 زاس (  هریخذ  هاگتسد  کی  هیلوا  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفریج  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

(SAN STORAGE ( EMC UNITY 480 زاس هریخذ  هاگتسد  کی  هیلوا  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   850,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/08/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریاشع یادهش  نامتخاس  هاگشناد  یزکرم  داتس  بالقنا  نادیم  تفریج   ، 7861756447 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یارب5728718 یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  اب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  لیاسو و  تمیق  مالعتسا 
نادمه ناتسا  یزاس  هریخذ  زکرم  دادعت 7 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هباشم5728812 الاک  دک  ( HPE 30TB LTO - 8 Uitrium RW Data Cartridge) زاس هریخذ   Tape
دشاب یم 

هحفص 31) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتویپماک5729291 هحفص 73)تاعطق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هریخذ5730095 هاگتسد  کی  هیلوا  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
زاس

هحفص 73) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزادنا5728914 هار  بصن و  اب  یناریا  ییوردوخ  دنب  هحفص 41)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیلوا   هیلوا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور هب  یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  دراه  جیک  ددع  کی  دراه SSD و  ددع  کی   ، SAN دراه ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  ربتعم ، و 

1101001050000105 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-816572 لدم  TB 1/92 تیفرظ  SSD SAS 12G RI Enterprise لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  ربتعم ، زور و  هب  یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  دراه  جیک  ددع  کی  دراه SSD و  ددع  کی   ، SAN دراه ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرس 09122449199 سدنهم  هام ، کی  هیوست  تسا ، هباشم 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه جیک   جیک ددع   ددع کیکی   وو     SSDSSD  دراه دراه ددع   ددع کیکی    ،  ، SANSAN  دراه دراه ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تکرش  کرادمو  روتکاف  شیپ   - هدش یراذگراب  یثاه  هشقنو  تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  یزاسدرادناتساو  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101094130000035 زاین :  هرامش 
ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامز 09124240293 سدنهم  یاقآاب  یگنهامهو  دیدزاب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد حرش  اب  قباطم  /..... رورس نف  / رواپ / دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000301 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هناماسرد مالعتسا  طیارش  مرفو  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرد مالعتسا  طیارش  مرفو  تساوخرد  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض تکرش   تکرش کرادمو   کرادمو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - هدش هدش یراذگراب   یراذگراب یثاه   یثاه هشقنو   هشقنو تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتساو   یزاسدرادناتساو یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 100100

تساوخرد تساوخرد حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم /..... /..... رورس رورس نفنف   // رواپ رواپ // دراه دراه ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  هام  ود  رثکادح  هجو  هیوستو  هدوب  هباشم  دک  ناریا  : مهم هجوت  ، هاگتسد ود  دادعت  DL380 G10 لدم رتویپماک  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف هئاراو  الاک  داتو  لیوحت 

1101091781000254 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، هاگتسد ود  دادعت  تسویپ  همیمض  هگرب  تاصخشم  قبط  DL380 G10 لدم رتویپماک  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رونخس سدنهم  یاقآ   09155177605 یرادا یگنهامهو  یکلم  سدنهم  یاقآ  ای 09155193986 هرامش 09357600115  اب  ینف  ماهبا  عفرو  یگنهامه  هنوگره 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ5728741 تاصخشم  قبط  - هتسبرادم یزادنا  هار  بصن و  - هحفص 11)دیرخ نیبرود  ( نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتویپماک5729291 هحفص 73)تاعطق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دراه5729611 جیک  ددع  کی  دراه SSD و  ددع  کی   ، SAN دراه ددع  هحفص 75)ود  رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شیپ5729724  - هدش یراذگراب  یثاه  هشقنو  تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  یزاسدرادناتساو  یزاسزاب 
ددرگ همیمض  تکرش  کرادمو  روتکاف 

هحفص 75) رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تساوخرد5729779 حرش  اب  قباطم  /..... رورس نف  / رواپ / هحفص 75)دراه رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5730117DL380 G10 لدم رتویپماک  هحفص 75)رورس  رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم5730237 نیبرود  هاگتسد  هحفص 56)56  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

DL380 DL380 G10G10 لدم لدم رتویپماک   رتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ دض  لیتسا  سلنتساروسنس  هدنرادهگن  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14011575 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ دضدض   لیتسا   لیتسا سلنتساروسنس   سلنتساروسنس هدنرادهگن   هدنرادهگن فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سویسلس هجرد  امد 100   ) مهورتم 6.0255.110  cm 17.8 لوط  mm 12 رتم  PH دورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

( سویسلس هجرد  امد 100   ) مهورتم 6.0255.120  cm 31 لوط  mm 12 رتم  PH دورتکلا
1101090260000426 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  لدم 60431100  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  یهاگشیامزآ  روتارتیت  هاگتسد  دربراک   PH لماک روسنس  الاک :  مان 

سیئوس
تس 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
بط دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  لدم 60255110   LL Profitrode عون  pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  یلایر  ینف و  داهنشیپ   . ددرگ هعلاطم  امتح  دشابیم  تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3131 لوط   لوط   mmmm  1212 رتم   رتم   PHPH  دورتکلا دورتکلا سویسلس ) ) سویسلس هجرد   هجرد   100100 امد   امد  ) ) 6 .0255.1 106 .0255.1 10 مهورتم   مهورتم   cmcm  17.817.8 لوط   لوط   mmmm  1212 رتم   رتم   PHPH  دورتکلا دورتکلا ناونع : : ناونع
(( سویسلس سویسلس هجرد   هجرد   100100 امد   امد  ) ) 6 .0255.1206 .0255.120 مهورتم   مهورتم   cmcm

104104

کیتاموتا کیتاموتا ریغ   ریغ وردوخ   وردوخ هدند   هدند نغور   نغور ناونع : : ناونع 105105
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهج  الاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288002752 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

ناریا یرگ  هتخیر  عیانص  تکرش  زا   Iveco نویماک خرچ 6803  گنیر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 
تس 15 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 17 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم  وزوسیا  تنویماک  مانید  هعطق  تاماتفآ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

بآ5729025 دض  لیتسا  سلنتساروسنس  هدنرادهگن  فیدر  کی  هحفص 79)نیمات  روسنس  ( روسنس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5729552( سویسلس هجرد  امد 100   ) مهورتم 6.0255.110  cm 17.8 لوط  mm 12 رتم  PH دورتکلا
( سویسلس هجرد  امد 100   ) مهورتم 6.0255.120  cm 31 لوط  mm 12 رتم  PH دورتکلا

هحفص 79) روسنس  ( روسنس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کیتاموتا5729967 ریغ  وردوخ  هدند  هحفص 79)نغور  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  چوس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000041 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   NEXUS 5000 لدم  expansion module هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  یتناراگ و  لاسکی  لقادح  یاراد  لصا و  یتسیاب  یم  تامدخ  اه و  الاک  هیلک  - 2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  همیب  ، یدنب هتسب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس رشرپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984000909 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 360 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/28 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس چوس رشرپ   رشرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

تاعالطا تاعالطا روانف   روانف دحاو   دحاو یارب   یارب رتویپماک   رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 108108
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تاعالطا روانف  دحاو  یارب  رتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003475000007 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیرگ 380 ای  نیرگ 330 رواپ  - 

gig12055s ای  gig128 55A رواپ نوکیلیس  ssd دراه
usb سوام

یرتم لوط 3 هب   LpT لباک
یرتم 1/5 لوط هب   LpT لباک

usB لباک
CMOS یرطاب

KVM usb
تروپ UsB 4 رتنیرپ چیئوس 

ups رپمآ تلو 12 یرطاب 9
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب  تاعالطا  یروانف  دحاو  دات  هب  دیاب  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتنارگ  یاراد  سانجا 
دوش  هداد  دحاو  تمیق 

ددرگ یزادنا  هار  تست و   - بصن ناتسا  یاهناتسرهش  لحم  رد  یرتاب 
یانجا لیوحتزا  سپ  هام  لقادح 1 تخادرپ 

4818766335 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  دادرخ  نابایخ 15  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33117103-011  ، 33117105-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33117100-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  قبط  لعشم  یقرب  یاه  ریش  بای  تشن  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000101 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لعشم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MADAS یتراجت مان  زوسزاگ  لعشم   RAMPA8 لدم راشف  میظنت  چیئوس  رتلیف و  یقرب و  ریش  روتالگر و  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 4 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیهاربا سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  اب  تراظن  تامدخ و  الاک و  تاصخشم  دات  - 2 دشابیم زیربت  هاگدورف  رد  تامدخ  الاک و  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا  - 4 دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یرازگراب  لاوادج و  لیمکت  -3 دشابیم  041-41778806

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف میظنت   میظنت چیئوس   چیئوس وو   رتلیف   رتلیف وو   یقرب   یقرب ریش   ریش وو   روتالگر   روتالگر هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 109109
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرپمآ تلو 30  گنیچیئوس 24  کیتاموتا  رژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000355 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ لیاف  حرش  اب  قباطم  یرپمآ (  تلو 30  گنیچیئوس 24  کیتاموتا  رژراش  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لیاف  رد  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31365155-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرپمآ یرپمآ   3030 تلو   تلو گنیچیئوس  2424   گنیچیئوس کیتاموتا   کیتاموتا رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEVEL SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

1101001469000704 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   SOR EUROPE LTD هدنزاس عجرم  چیئوس  لول  یتراجت  مان   733A-F4D- B- A2-S3-CLX لدم یسیطانغم  عون  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
سراپ خرس  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

LEVEL SWITCH :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5728804 تسیل  قبط  چوس  هاگتسد  کی  هحفص 82)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دوش5728905 همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   . ههام تخادرپ 1  نامز  تدم 
یزادنا هارو  بصنو  گنیفناک  .

هحفص 31) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5729529( تسا هباشم  دکناریا  ) تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  هحفص 31)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چیئوس5729613 هاگتسد  ریمعت 2  وکسیس  چیئوس 3750  هاگتسد  ریمعت 2  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
وکسیس  2960

هحفص 31) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چوس5729690 رشرپ  هحفص 82)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاعالطا5729770 روانف  دحاو  یارب  رتویپماک  هحفص 82)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

راشف5729776 میظنت  چیئوس  رتلیف و  یقرب و  ریش  روتالگر و  هحفص 82)هعومجم  چیئوس  ( چیئوس

LEVEL SWITCHLEVEL SWITCH ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرپمآ5729804 تلو 30  گنیچیئوس 24  کیتاموتا  هحفص 82)رژراش  چیئوس  ( چیئوس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5730099LEVEL SWITCH(82 هحفص چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5728804 تسیل  قبط  چوس  هاگتسد  کی  هحفص 82)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چوس5729690 رشرپ  هحفص 82)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم5730237 نیبرود  هاگتسد  هحفص 56)56  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گولانآ5730285 یبد  هحفص 31)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/020/م ع ت یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  یتوص  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 73419-91475) دک  یتسپ 71365-1445 ، قودنص  ناهفصا  زاریش  هداج  رتمولیک 22  زاریش -   :: سردآ سردآ
07138215630: راگنرود

:: نفلت :: www.sorc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: srlp@sorc.irسکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12
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سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاف یلپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000647 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراف یژرولاتم  تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   TM5004 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نمات  اب  لاسرا  هنیزه  / تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سنارفنک5728650 نلاس  یتوص  متسیس  بصن  هحفص 88)دیرخ و  توص  ( توص

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ریاف5729735 هحفص 88)یلپمآ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاف ریاف یلپمآ   یلپمآ ناونع : : ناونع 113113

تاحیضوت تاحیضوت ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاحیضوت رد  جردنم  تاصخشم  اب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 5  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093167000018 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
دربردام الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

یفداصت یسرتسد  هظفاح  عمتجم  رادم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

( روات سیک   ) هداتسیا سیک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

رتویپماک سوام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1585973111 یتسپ :  دک  کالپ 103 ،  یرداهب -  هچوک  شبن  یلامش -  دنمدرخ  نابایخ  دنز -  ناخ  میرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88843070-021  ، 88843061-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88843063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبد رسویدسنرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090734000168 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شجنس اتآ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   METCO هدنزاس عجرم   FMT یتراجت مان   DOUBLE لدم یبلق  گنیروتینام  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 

بط
تس 500 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام شش  تخادرپ  زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دات  طرش  دیرخ ب 

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیسوا کرام  نوخراشف  رتلوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000385 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CARDIOLINE S.P.A هدنزاس عجرم   CARDIOLINE یتراجت مان   walk200b لدم نوخ  راشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیراذگب یلم  کناب  باسح  هرامش  افطل.تسا  هدننک  نیماتاب  لاسرا  هنیزه.دشابیم  روتکاف  الاک و  لیوحت  زادعب  هام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32280080-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لبد لبد رسویدسنرت   رسویدسنرت ناونع : : ناونع 115115

انیسوا انیسوا کرام   کرام نوخراشف   نوخراشف رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لگنیس ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686001942 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
SMITHS MEDICAL CZECH REPUBLIC هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   MX9504 لدم یبلق  گنیروتینام  فرصم  رابکی  نمول  کت  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 

ایرآ نامرد  زور  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   A.S
تس 800 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا ..هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  .. IMED رد تبثو  الاک  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد  دیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..تسا هباشمدک 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالع  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000389 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
وید یآ  روتینام  یتراجت  مان   BR6A7 لدم یگناخ  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  لخاد  طیارش  هیلک  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هبار  دوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09159199566 اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دشاب  یم 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لگنیس لگنیس ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 1171 17

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا رتنیرپ و  - رتویپماک متسیس  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000365 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
یرکش ترشع  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   STUDIO 181 لدم یپکوتف  رگپاچ  رنکسا  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AD125 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس و  یگنر و  دنس  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  هگرب  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595023-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا یرادا هنایار   هنایار دیفس - - دیفس وو   هایس   هایس رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 1191 19

نویزیولت نویزیولت تومیر   تومیر وو   رکیپسا   رکیپسا وو   دروبیک   دروبیک وو   دروبردام   دروبردام تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم -- هنایار هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   -- LCDLCD  روتینام روتینام -- هکبش هکبش کرکر   دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام تستس   ناونع : : ناونع
هنایار هنایار رکیپسا   رکیپسا هعطق   هعطق وگدنلب   وگدنلب - - LCDLCD

120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هئاراوالاکداتو لیوحتزا  سپ  هامودرثکادح  هجو  هیوستو  هدوب  هباشماهدک  ناریا  ، یبناج مزاول  ، رتنیرپ ، رتویپماک رازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، روتکاف

1101091781000253 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/06 شزادرپ تعرس   i3-540 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
یناهبهب هلا  قلخ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   EN یتراجت مان   32D20 لدم  LCD نویزیولت تومیر  رکیپسا و  دروبیک و  دروبردام و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VIERA یتراجت مان   VI لدم هنایار  رکیپسا  هعطق  وگدنلب  الاک :  مان 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1399N لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 20 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ASUS H610 M-E دروبردام ،INTEL CORI5 12400 وی یپ  یس  ،EVO870250GB گنوسماس ssd دراه ، اویه نیرگ  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرس crativet40 رکیپسا ،G&B1399N رتنیرپ ،sam 24 is24rf620 روتینام یرویف 2400، رپیاه   4GB KINGSTONE مر ،GP550AUK نیرگرواپ ،D4

یکیناکم دیلک  یرتم  لباک 1/5 sadata sk1500s دروبیک ،ll

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  - تاقحلم هاگتسد EEG و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094553000043 زاین :  هرامش 

نامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناگشیدنا راگن  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم  ناگشیدنا  راگن  یحارط  هدنزاس  عجرم   NZB 5000Q لدم گنیروتینام  باصعا  وزغم  یج  ییا  ییا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  جرد  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618747653 یتسپ :  دک  نامرک ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  افش  هارراھچ  یروھمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31215634-034  ، 32113012-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113170-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا 09360899985 طیارش  تیاعر  اب  دوش  هداد  یلک  تمیق  - ددع ناریدام 10 یتناراگاب  چنیا  یج 24  لا  روتینامدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001380000024 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183717333 یتسپ :  دک  هار ،  فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443023-041  ، 34449250-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34446005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تاقحلم تاقحلم وو     EEGEEG هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 12 112 1

یتناراگاب یتناراگاب چنیا   چنیا یجیج  2424   لالا   روتینامدیرخ   روتینامدیرخ ناونع : : ناونع 122122
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنمشوه یسمل  روتینام  ناونع : 

14012477 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یسمل   یسمل روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا ینف  قیقد  تاصخشم  اب  روتکافشیپ  هئارا  .دنشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  دراوم  یمامت  دنشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101092410000825 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   M228WA لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

GREEN یتراجت مان  زربلا  هنایار  ایام  هدننک  هضرع  عجرم   intel i7 6950 لماک هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45530162-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LCDLCD  روتینام روتینام هنایار - - هنایار سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک تستس   هنایار - - هنایار سیک   سیک یرزیل - - یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 124124

 ...  ... وو یتظافح   یتظافح هلر   هلر تکپمک -  -  تکپمک رکیرب   رکیرب قرب   قرب دیلک   دیلک  -  - PLCPLC  هاگتسد هاگتسد هعطق   هعطق کالپ   کالپ  -  - LEDLED  یرون یرون دوید   دوید غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ، هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  اضاقت 0034056 (  هرامش  هب  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004712 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا بانب  هدننک  هضرع  عجرم   BECO یتراجت مان   in 3 زیاس درگ  حرط  یمومع  دربراک   LED یرون دوید  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 18 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارادمان زاگ  ورتپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وبلا  یتراجت  مان   bar 100 راشف  in 6 زیاس یدالوف  سنج  هجرد  ییوناز 90  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7138 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7128 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS DCI لدم گنیروتینام  هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ورین لرتنک  نارآ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LS یتراجت مان   TS630 لدم  A 630 نایرج تدش  تکپمک  رکیرب  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نامرآ ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   7VK87 لدم رکیرب  تیریدم  یتظافح  هلر  الاک :  مان 
ایوپ

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

تعنصرایزام هدننک  هضرع  عجرم   CLAO70120 لدم یموینیمولآ  سنج  ورین  لاقتنا  طوطخ   mm 120-70 رطق اب  میس  تهج  چیپ  ود  یهار  نیب  پملک  الاک :  مان 
لباب

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نف نایمه  هدننک  هضرع  عجرم  نف  نایمه  یتراجت  مان   HRTP01 لدم گالپ  تست  لانیمرت  کولب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ، هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  اضاقت 0034056 (  هرامش  هب  یقرب  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5730244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ددع  رامیب 2  دنبتسد  رگپاچ  ددع  تعرس 2  رپ  رنکساددع  چنیا 8  روتینام 24  ددع  رتنیرپ آ4 8  ددع  رتویپماک 13  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم 

1101090142000113 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسیل قبط  رظن  دروم  لیاسو  ینف  تاصخشم  تسویپ -  تسیل  قبط  عون  دادعت و  ادهش -  ناتسرامیب  لیوحت  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ رارق  هطوبرم  سانشراک  دات  درومدیاب 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاحیضوت5728764 رد  جردنم  تاصخشم  اب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 5  هحفص 89)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لبد5728881 هحفص 89)رسویدسنرت  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

انیسوا5728907 کرام  نوخراشف  رتلوه  هحفص 89)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لگنیس5729036 ماد  هحفص 89)تس  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتایح5729039 مئالع  روتینام  هحفص 89)دیرخ  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شش5729080 ماشای 635   ECG هاگتسد کیو   B9 زربلا یتایح  مءالعا  گنیروتینام  هاگتسد  دیرخ 
هلاناک

هحفص 67) )  w imwim

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرادا5729239 هنایار  دیفس - هایس و  هحفص 89)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

رامیب رامیب دنبتسد   دنبتسد رگپاچ   رگپاچ تعرس -  -  تعرس رپرپ   رنکسا   رنکسا روتینام -  -  روتینام رتنیرپ -  -  رتنیرپ رتویپماک -  -  رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دروبردام و5729284 تاعطق  هعومجم  - هنایار وی  یپ  یس  -LCD روتینام - هکبش کر  دروبیک  روتینام  تس 
هنایار رکیپسا  هعطق  وگدنلب  - LCD نویزیولت تومیر  رکیپسا و  دروبیک و 

هحفص 89) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

بآ5729621 هیفصت  هاگتسد  هحفص 18)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.تسا5729706 هباشم  دک  ناریا  - تاقحلم هحفص 89)هاگتسد EEG و  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هروک5729789 رابغ  دود و  یروا  عمج  متسیس  یاهرتماراپ  گنیروتینام  یارحا  هیهت و  یسدنهم  هژورپ 
یزاس دالوف  یاه 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتناراگاب5729796 چنیا  یج 24  لا  هحفص 89)روتینامدیرخ  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دنمشوه5729846 یسمل  هحفص 89)روتینام  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع5729889 تعرس 2  رپ  رنکسا  ددع -  چنیا 8  روتینام 24  - ددع رتنیرپ آ4 8  - ددع رتویپماک 13  سیک 
ددع رامیب 2  دنبتسد  رگپاچ  -

هحفص 31) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5730001LCD روتینام هنایار - سوم  دروبیک و  تس  هنایار - سیک  یرزیل - هحفص 89)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتظافح5730208 هلر  تکپمک -  رکیرب  قرب  دیلک   - PLC هاگتسد هعطق  کالپ   - LED یرون دوید  غارچ 
 ... و

هحفص 89) روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رامیب5730244 دنبتسد  رگپاچ  تعرس -  رپ  رنکسا  روتینام -  رتنیرپ -  رتویپماک -  هحفص 89)سیک  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لرتنک5730305 تیگ  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  گیفناک  یر و  سکیا  روتوم  یساسا  سیورس  هنیزه 
ددرت و

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یارب5728718 یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  اب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  لیاسو و  تمیق  مالعتسا 
نادمه ناتسا  یزاس  هریخذ  زکرم  دادعت 7 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ5728741 تاصخشم  قبط  - هتسبرادم یزادنا  هار  بصن و  - هحفص 11)دیرخ نیبرود  ( نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددع5729146 هتسبرادم 2450  نیبرود  رادشه  ولبات  بصن  هحفص 56)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هرادا5730166 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   ، هحفص 56)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم5730237 نیبرود  هاگتسد  هحفص 56)56  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب5728884 رادم  یاهنیبرود  لاس )  هس  تدم  هب  ینابیتشپ (  یزادنا و  هار  بصن ،  ارجا ، دیرخ ، 
مق هبعش  ناریا  یلم  کناب  نامتخاس 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هعومجم5729317 یبناج  تازیهجت  هنایار و  رازفا ، مرن  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5729378 . هطوبرم رازفا  مرن  سنسیال و  هارمهب  یرس 240  ژد  ایرآ  هحفص 11)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کی5729540 اه و  نامیپ  اهدادرارق و  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  شورف و 
ناگیار ینابیتشپ  هام 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ینامزاس5729561 هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 11)دیرخ 100  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

وردوخ5730084 کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 41)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تکناک5730168 یبودا  رتسب  رد  ینوناک  نورب  نانااوجون  کدوک  نالاسگرزب  نیالنا  یاه  سالک  یرازگرب 
رفن رازه  یراب 50 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سوریو5730222 یتنآ  رازفا  هحفص 11)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لرتنک5730305 تیگ  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  گیفناک  یر و  سکیا  روتوم  یساسا  سیورس  هنیزه 
ددرت و

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5729620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددعراهچ )xu305 لانیجرواروتکژورپ وئدیو  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددعراهچ )xu305 لانیجروا روتکزورپ  وئدیو  پمال  پیچ 

1101003909000013 زاین :  هرامش 
یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OSRAM AG هدنزاس عجرم   mm 35 روتکژورپ وئدیو   W 4000 ناوت  xenon bulb XBO HS لدم لماک  پمال  الاک :  مان 
هزاس گنرلگ  ینامتخاس  هدننک 

تس 8 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب یتسویپ  کرادم  تمسقرد  ار  روتکاف  شیپافطل  -3 .دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  -2 .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحمریش دوب 09149544484-5 دهاوخ  الاک  لیوحت  زا  دعب  هتفه  کی  اهب  تخادرپ  -4 .دینک

5619911367 یتسپ :  دک  یسدنهم ،  ینف و  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33517372-045  ، 33517379-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33517379-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5729620xu305 لانیجروا روتکزورپ  وئدیو  پمال  پیچ   - xu305 لانیجرواروتکژورپ وئدیو  هحفص 103)پمال  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

xu305xu305 لانیجروا لانیجروا روتکزورپ   روتکزورپ وئدیو   وئدیو پمال   پمال پیچ   پیچ  -  - xu305xu305 لانیجرواروتکژورپ لانیجرواروتکژورپ وئدیو   وئدیو پمال   پمال ناونع : : ناونع 127127
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