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

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 0  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

140 1140 1 رهم   رهم   1818 هبنشود   هبنشود 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   149,450هکس , 000149,450 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   88,54088,540مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   138هکس ,990 , 000138 ,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس205,400205,400رالد سیئوس کنارف   327,000327,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس , 000 , 00081 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع237,400237,400رالد ناتسبرع لایر   86لایر ,64086 ,640

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,500 , 00051 ,500 , وروی000 ژورن315,900315,900وروی ژورن نورک   30نورک ,50030 ,500

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,563,00013,563,000یالط سیلگنا دنوپ   360دنوپ , 000360 , نپاژ000 نپاژ نینی   دصکی   224,540224,540دصکی

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
(( 1010))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 121121 ))

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 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 16  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 0  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 18  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

( 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

( یهگآ دادعت 5  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

( 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 

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

زا 103 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 10  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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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( 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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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 " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CPU-6ES7 416 -3XS07 SIEMENS 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

CPU-6ES7 416  -3XS07 S IEMENSCPU-6ES7 416  -3XS07 S IEMENS ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094564000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772318 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هار  هس  کی  راولب و   3  ، عطاقت رد 6  کیفارت  لرتنک  زکرم  زیهجت  یریوصت و  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ  تازیهجت  اب  نیبرود  دادعت 33 

لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رهش  دیحوت  راوزبس و  رهش  حطس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

11,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ارجا  زا  دعب  غلبم  تخادرپ  نیمضت :  تاحیضوت 

ینابیتشپ لاس  لاس و 2  تازیهجت 5  ییالط  یتناراگ 
ددرگ یم  بصن  ینف  یسررب  زا  دعب  کیفارت و  رابنا  لیوحت  تزیهجت  هیلک 

دشاب یم  هباشم  تروص  هب  الاک  ناریا  یاهدک 
دنیامن  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  صقانم  رد  تکرش  تلهم  نایاپ  ات  ار  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  تسابیم  ناگدننک  تکرش 

14:00 تعاس : 1401/08/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یسدنهم تیریدم و  نامزاس  کالپ 3  باوم  نابایخ  لوا  یلامش  رارسا  نابایخ   ، 9613844338 یتسپ :  دک  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لقن لمح و  هکبش 

:: 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

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  دنمزاین  ریز  یاه  هاگتسد  هب  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  رد  عقاو  دوخ  مادقا  تسد  رد  یاه  هژورپ  زا  یکی  زیهجت  تهج  یسدنهم  تکرش  کی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعنص  سا  یپ  وی  . 1

روتارنژ لزید  . 2
یتعنص  یرتاب  . 3

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: CASPIAN.IND.PROCUREMENT@GMAIL.COMسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

یتعنص یتعنص یرتاب   یرتاب روتارنژ .  .  روتارنژ لزید   لزید یتعنص .  .  یتعنص ساسا   یپیپ   ویوی   ناونع : : ناونع 33

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 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jlqfcyshv7jp2?user=37505&ntc=5772318
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772318?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mqnz9b3gc9644?user=37505&ntc=5772631
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772631?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093772000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:30هرامش تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:30عبنم تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زیربت یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  نمهب  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: 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

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   15:00:49هرامش  - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویارد 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5772318 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاهزاف5773054 رد  گنیلانگیس  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یرهش راطق  کی  طخ  هنایاپ  مود و  لوا و 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

راطق راطق کیکی   طخطخ   هنایاپ   هنایاپ وو   مود   مود وو   لوا   لوا یاهزاف   یاهزاف ردرد   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یرهش یرهش

44

ویارد ویارد ناونع : : ناونع 55

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 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hwb37vkdpmbbx?user=37505&ntc=5773054
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773054?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vkgue9r8gmnjv?user=37505&ntc=5773392
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5773392?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:30هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772305 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارحص  هفاک  ات  زیرهم  هار  سیلپ  ییانشور  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ارحص  هفاک  ات  زیرهم  هار  سیلپ  ییانشور  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
108,435,898,630 یلام :  دروآرب 

لایر   5,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:30 تعاس : 1401/11/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

1 رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  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

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001278000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772307 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ  ناتسا  یاههار  رد  یشک  طخ  یارجا  گنر و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسلگ  ناتسا  یاههار  رد  یشک  طخ  یارجا  گنر و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
131,422,881,556 یلام :  دروآرب 

لایر   6,572,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/11/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   – یرادناتسا یقرش  علض  لباقم  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -   ، 4918937141 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو 

:: 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

هار هار سیلپ   سیلپ ییانشور   ییانشور لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 66

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار ردرد   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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 8 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mlkghf8huesbd?user=37505&ntc=5772305
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772305?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xaplxnaf2vt52?user=37505&ntc=5772307
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772307?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001093676000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772324 :: هرازه هرازه :: 1401/08/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم دنمشوه  کالپ  بصن  دیلوت و  تایلمع  ییایفارغج و  تاعالطا  متسیس  تحت  رهش  هشقن  یور  رب  یرادرهش  کالپ  یتسپ و  تاعالطا  ییامناج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زورب یقاحلا و  هشقن  قبط  رهش  دیحوت  راوزبس و  رهش  حطس  رد  کالپ  یبیرقت 25000  دادعت  ......و ) یرادا ، یراجت ، ینوکسم ،  ) نکاما هیلک  یارب  دادرارق  نیا  دافم 

یناسر 
یوضر  ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  دیحوت  راوزبس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت داهنشیپ  لاسرا  تلهم  نایاپ  ات  یکیزیف  تروص  هب  ار  هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همان ی  تنامض  لصا  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

مالعا و  یبتک  تروص  هب  ار  دوخ  زاجم  راک  عاجرا  تیفرظ  صوصخ  رد  یراهظا  دوخ  تسیابیم  ناگدننک  تکرش.دنیامن  یرادرهش  هناخریبد 
دیدرگ ) هفاضا  تاحیضوت  تمسق  رد  ) .دنیامن یراذگزاب  هناماس  رد  تکاپ ب  رد 

14:00 تعاس : 1401/08/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راوزبس یرادرهش  یلامش  رارسا  نابایخ   ، 9613873114 یتسپ :  دک  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

یریوصت5772318 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5772318 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس نکاما   نکاما دنمشوه   دنمشوه یتسپ   یتسپ دکدک   وو   کالپ   کالپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 88

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 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/29nseugxm8f4q?user=37505&ntc=5772324
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772324?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   ) ISE رازفا مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000233 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات 

یولوم  61023162

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

61023200-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: 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 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) ISEISE  رازفا رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال 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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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرامآ یاهدنیآرف  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000094 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712115: یلالج مناخ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرامآ یرامآ یاهدنیآرف   یاهدنیآرف تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ 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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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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GIS ,DIS یناکم تاعالطا  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف  قبط 

1101005345000066 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

مالیا ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیله ردیم  تشد  یضارا  هناخ  هبملت  رتراتسا ) تفاس  ) مرن زادنا  هار  یزادناراب  لمح و  یریگراب ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000221000034 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لاس 1404  دیسررس  اب  یمالسا  هنازخ  قاروا  تروص  هب  رابتعا  نیمأت  مدع  تروص  رد  دقن و  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931981196 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یزرواشک -  کناب  بنج  یردیح -  هللا  تیآ  نابایخ  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331903-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331903-084 :: 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 یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط   GIS  ,DISGIS  ,DIS یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 111 1

(( رتراتسا رتراتسا تفاس   تفاس )) مرن مرن زادنا   زادنا هار   هار یزادناراب   یزادناراب وو   لمح   لمح یریگراب ، ، یریگراب دیرخ ، ، دیرخ 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 :
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نادمه ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم تسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاعالطا  تاعالطا -  یروانف  هکبش و  تخاس  ریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101003385000007 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 6 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتیریدم  ) امن یتینما  همانیهاوگ  یاراد  هک  دنشابیم  زاجم  یاهتکرش  تاعالطا  یروانف  هکبش و  تخاس  ریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هنایار  یفنص  ماظن  کیتام  روفنا  یلاع  یاروش  یکیزیف )  تینما  یزاس و  نما   _ یتایلمع  ) امن همانیهاوگ  )و  کی هبتر 

6518698451 یتسپ :  دک  اکتا ،  هاگشورف  یوربور  رهاطاباب -  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34229655-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34229654-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچاپسید یلخاد و  یاهنایار  هکبش  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000118 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/07/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

گنیچاپسید گنیچاپسید وو   یلخاد   یلخاد یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئویدار  تاطابترا  زا  ینابیتشپ  یصاصتخا و  تنرتنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000264 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ ماجنا  تسویپ  لماک  حرش  قبط  تسیابیم  هژورپ  یارجا 

دشابیمرظندم تسویپ  حرش  قبط  لاسکی  تدم  یارب  عمتجم  یئویدار  تاطابترا  زا  ینابیتشپو  یصاصتخا  تنرتنیا  نیمات 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئویدار یئویدار تاطابترا   تاطابترا زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1515
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زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یضرف  دک  ناریا  ( تسویپ طیارش  قیط  )vpls یلخاد طابترا  سیورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003864000068 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 4 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ روتکاف  هیوستددرگیم  تدوعدات  مدع  تروصرد  دریگرارق  سانشراکداتدرومدیاب  الاک  تسا  هدننک  نیمات  هدهعب  راب  هیلختو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطقایالاک  تسا  یمازلا  یهاوگ  هئارا  روتکاف  هب  هدوزفا  شزرا  ندوزفا  تروصرد  تسا  یراک  هتفهود  تدمبداتالاک  تفایردزا 

3149778811 یتسپ :  دک  یقرش ،  تیبرت  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523130-026  ، 32582313-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32519932-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-800-PHS-05402-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اضاقت و  قباطم   P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات 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

.دشاب .دشاب یمیم   یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا (( تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قیط   قیط )) vplsvpls یلخاد   یلخاد طابترا   طابترا سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTERP/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER  مم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1717
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 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

5771605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COMMUNICATION PROCESSOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001005 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبًامتح.دشاب یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ت   - یتساوخرد تاصخشم  قبط  ویدار  یئولبات -  رزیالانآ  رواپ  یس -  لا  یپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم 

1101005202000318 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هراتس  دنمشوه  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   Loxone یتراجت مان   MINISERVER GEN1 لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هبًامتح.دشاب یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت   - یتساوخرد تاصخشم  قبط  ویدار  یئولبات -  رزیالانآ  رواپ  یس -  لا  یپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

COMMUNICATION PROCESSORCOMMUNICATION PROCESSOR ناونع : : ناونع 1818

ویدار ویدار یئولبات -  -  یئولبات رزیالانآ   رزیالانآ رواپ   رواپ یسیس -  -  لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 1919
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دشاب  یم  یمازلا  ( تسویپ زیلانآ  یراذگراب  لیمکت و   ) تسویپ طیارش  وزیلانا  ، دادرارق قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  نمض 

1101001359000009 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1338 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  نمض  رد  دشاب  یم  یمازلا  ( تسویپ زیلانآ  یراذگراب  لیمکت و   ) تسویپ طیارش  وزیلانا  ، دادرارق قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  یباختنا 

8831781345 یتسپ :  دک  دادرخ ،  راولب 15  رهشخرف - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2428354-0383  ، 32423600-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422570-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا (( تسویپ تسویپ زیلانآ   زیلانآ یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت  ) ) تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وزیلانا   وزیلانا ،، دادرارق دادرارق قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا نمض   نمض

2020
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زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  پیت 10  ساب  یفورپ  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005186000180 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(. یمازلا  ) .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هدنشورف  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  الاک  لیوحت  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
رتم  2,000 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  هب  یهد  تمیق  تهج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هام  رثکادح 3  رابنا  دیسر  رودص  تراپ و  ره  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  - 2

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

f&g متسیس ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000492 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، ینف داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک  ددرگ .  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  خرن 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31922394-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 پیت   پیت ساب   ساب یفورپ   یفورپ لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

f&gf&g  متسیس متسیس ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

V-PACKING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001012 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MECHANICAL SEAL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001010 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

V-PACKINGV-PACKING ناونع : : ناونع 2323

MECHANICAL SEALMECHANICAL SEAL ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001007 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

INHIBITOR INJECTION PUMP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001011 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه ناونع : : ناونع 2525

INHIBITOR INJECTION PUMPINHIBITOR INJECTION PUMP ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  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 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Det- بای زاگ  بای و  هلعش  یاهروسنس  لرتنک C.C.C و  متسیس  یکینورتکلا  یاه  تراک  ددع  ریمعت 34  ءاهب : مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنولچ زاگراشف  تیوقت  تاسیسات   Tronics

1101091592000809 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاهب مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ربتعم  تادنتسم  هئارا  اب  یتعنص  نویساموتا  هنیمزرد  هقباساب  یاهتکرشو  یکینورتکلا  یاهتراک  راکریمعت  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا اهنآ  یاضما  قیدصت  تکرش و  زاجم  یاضما  نابحاص  هدنهدناشن  هک  یکردم  تسیمازلا و  هناماس  رد  روکذم  تادنتسم  یراذگراب.دنتسه 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444197-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای زاگ   زاگ وو   بای   بای هلعش   هلعش یاهروسنس   یاهروسنس وو     C.C.CC.C.C  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاه   یاه تراک   تراک ددع   ددع ریمعت  3434   ریمعت ناونع : : ناونع 2727
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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   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52449129 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/23هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SVC لرتنک متسیس  تیفورتر  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

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-297-1292-1346-1349-1370 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/07/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس یسکارپ  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

SVCSVC  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 2828

چیئوس چیئوس یسکارپ   یسکارپ ناونع : : ناونع 2929
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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 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورپ 2533-020 ینوی  درب  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005021 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

06134142565 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4454038-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR "FMC" HYDRAULIC ACTUATOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093631000200 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  الاک  ینف  تاصخشم  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  711 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  شریذپ  لباق  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ  هئارا  مالقا  دادعت  هب  تسیاب  یم  دک  ناریا  .دشاب  یم  ملق  یاراد 23  اضاقت   :: 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

23942661-021  ، 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

25332533-- 020020 ورپ   ورپ ینوی   ینوی درب   درب ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3030

PARTS FOR "FMC" HYDRAULIC ACTUATORPARTS FOR "FMC" HYDRAULIC ACTUATOR ناونع : : ناونع 3131
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  یمگارفاید  یاه  روتنک  تهج  دنمشوه  تیک  ددع  دادعت 500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هناماس  تسویپو  ددرگ  ءاضماو 
1101091471000085 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ژیروات تعنص  نازورف  هدننک  هضرع  عجرم   AIUT یتراجت مان   Apulse لدم یمگارفاید  یاهروتنک  رود  هار  زا  تئارق  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  یمگارفاید  یاه  روتنک  تهج  دنمشوه  تیک  ددع  دادعت 500   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  ییاشگزاب  هدننک  نیمات  کی  دوجو  اب  مالعتسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  زاین 1401/09/22  خیرات  دوش  هناماس  تسویپو 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: 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

یمگارفاید یمگارفاید یاه   یاه روتنک   روتنک تهج   تهج دنمشوه   دنمشوه تیک   تیک ددع   ددع   500500 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 3232
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دشاب  یم  یمازلا  ( تسویپ زیلانآ  یراذگراب  لیمکت و   ) تسویپ طیارش  وزیلانا  ، دادرارق قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  نمض 

1101001359000010 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1225 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  نمض  رد  دشاب  یم  یمازلا  ( تسویپ زیلانآ  یراذگراب  لیمکت و   ) تسویپ طیارش  وزیلانا  ، دادرارق قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  یباختنا 

8831781345 یتسپ :  دک  دادرخ ،  راولب 15  رهشخرف - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2428354-0383  ، 32423600-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422570-038 :: 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 یارجاو   یارجاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ارجا دیرخ و   ) قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001657000037 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LIOS یتراجت مان   OTS-4000 لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  تسا  یمازلا  هدننک  نیمات  اضما  رهم و  هارمه  هب  اهرابنا  زا  مادک  ره  تمیق  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  فک  بآ و  رلکنیرپسا  لزان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000624 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-SPF لدم  in 4\3-1/2 زیاس یجنرب  سنج  یناشن  شتآ  فک  بآ و  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تیش  اتید  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7288028-0513  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

(( ارجا ارجا وو   دیرخ   دیرخ  ) ) قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3434

یناشن یناشن شتآ   شتآ فکفک   وو   بآبآ   رلکنیرپسا   رلکنیرپسا لزان   لزان ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتلود  هناخپاچ  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 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  رد  یناشن  شتآ  یاه  لوسپک  کیلوردیه  تست  زین  یرادهگن و  ژراش و  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  شیپ  قباطم 

1101001065000020 زاین :  هرامش 
ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33349079-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: 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   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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدرشف ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003252 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناداپسا نارآ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   SYNERGY یتراجت مان   kg 25 نزو نتراک  یدنب  هتسب  عون  دصرد  BC 82 یناشن شتآ  ردوپ  الاک :  مان 

نتراک 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: 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

32241996-061  ، 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه لوسپک   لوسپک کیلوردیه   کیلوردیه تست   تست زین   زین وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ژراش   ژراش تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3636

هدرشف هدرشف ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 3737

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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ، تسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  دیدج  رورس  قاتا  هب  اواف  لنسرپ  قاتا  رورس و  قاتا  تازیهجت  بصن  یئاجباج و  لاقتنا ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک ماجنا  دات و  زا  سپ  هامکی  لقا  دح  هیوست 

1101001050000109 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

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

زا سپ  راک  یتناراگ  تسویپ ، طیارش  تاصخشم و  قبط  دیدج  رورس  قاتا  هب  اواف  لنسرپ  قاتا  رورس و  قاتا  تازیهجت  بصن  یئاجباج و  لاقتنا ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرس 09122449891 سدنهم  راک ، ماجنا  دات و  زا  سپ  هامکی  لقا  دح  هیوست  یزادنا ، هار  بصن و 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

145856 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلعش روتکید  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/07/24 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

، ، ، ، تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دیدج   دیدج رورس   رورس قاتا   قاتا هبهب   اواف   اواف لنسرپ   لنسرپ قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   یئاجباج   یئاجباج لاقتنا ، ، لاقتنا ناونع : : ناونع
راک راک ماجنا   ماجنا وو   دات   دات زازا   سپسپ   هامکی   هامکی لقا   لقا دحدح   هیوست   هیوست

3838

هلعش هلعش روتکید   روتکید ناونع : : ناونع 3939

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

یراذگراب5771659 لیمکت و   ) تسویپ طیارش  وزیلانا  ، دادرارق قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  دیرخ 
دشاب یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  نمض  رد  دشاب  یم  یمازلا  ( تسویپ زیلانآ 

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5772710f&g متسیس هحفص 15)ولبات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ههام .  تخادرپ 1  دشاب .  یناریا  امتح  الاک  تنیالک .  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094494000011 زاین :  هرامش 

فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   K 710 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هیارا  تسویپ .  تسیل  قبط  تاصخشم   . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ههام .  تخادرپ 1  دشاب .  یناریا  امتح  الاک  تنیالک .  نیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یمازلا  دنرب  رکذ  اب  روتکاف 

1643999311 یتسپ :  دک  فیرش ،  سدق  کینیلک  هیدیحو  نالبس و  نیب  دنوامد  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77841853-021  ، 77252078-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77817040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ههام .  .  ههام   11 تخادرپ   تخادرپ دشاب .  .  دشاب یناریا   یناریا امتح   امتح الاک   الاک تنیالک .  .  تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 19 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوءاضما ورهم  لیمکت ، هعلاطم و  زا  سپدیاب  هدش  تسویپ  مالعتسادانسا  هباشم ، الاک ) دک   ) دک ناریااب  هکبش  لباکرتستدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  راب  هناماس 

1101009023000095 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CIQ لدم یسم  لباک  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یم هناماس  رد  تسویپ  دانسا  نانمس  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یتساوخرد  سانجا  کالم  تسا  هباشم  الاک ) دک  دک (  ناریا  هکنیا  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب

3519863116 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نادیم  شبن  فشاک - راولب  ناتسلگ - کرهش   - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435163-023  ، 33435156-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435157-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوءاضما ردوءاضما ورهم   ورهم لیمکت ، ، لیمکت وو   هعلاطم   هعلاطم زازا   سپدیاب   سپدیاب هدش   هدش تسویپ   تسویپ مالعتسادانسا   مالعتسادانسا هباشم ، ، هباشم الاک ) ) الاک دکدک    ) ) دکدک ناریااب   ناریااب هکبش   هکبش لباکرتستدیرخ   لباکرتستدیرخ ناونع : : ناونع
 . . ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ راب   راب هناماس   هناماس

4141

لوژام لوژام وو   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوژام هکبش و  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000390 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24PC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

یناغان یجرف  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BSI لدم  U 9 زیاس یراوید  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-BX-D لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-BX-U لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   sxt 5lite لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  تمیق  داهنشیپ  هدش  همیمض  مالعتسا  تمرف  یور 

.یرورض گولاتاک  یراذگراب 
یدمحم تسود  سامت 05832605945 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605945-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود ههامود تخادرپ.ددرگیم   تخادرپ.ددرگیم لاطبا   لاطبا تسویپ   تسویپ لیافدقاف   لیافدقاف مالعتسا   مالعتسا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت   PP ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  هکبش  تازیهجت   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000322 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EGY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 450 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-CMN19 in C لدم یزلف  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   SDN4300121 لدم یکیتسالپ  سنج  راکوت  تیعضو  یرتویپماک  هکبش  دربراک  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک 

ددع 420 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نادیپس جاوما  تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم   FC-FC لدم یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6009 لدم  cm 54 عافترا  57x60 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-OC3-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   TRAMCO CANADA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   PC/SM- SX لدم  m 1 لوط  ST-ST دروک چپ  یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

یبآ ناشکهک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TRAMCO CANADA
ددع 10 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هیلخت  لمح و  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هاگشهوژپ ) هژورپ  یکشزپنادند ، هدکشناد  بنج  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  شیارا  یا و  هکبش  تاریهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003387000013 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  رادقم  دادعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651795155 یتسپ :  دک  ردنب ،  نادیم  شبن  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52330784-011  ، 52331955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52330293-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هدنتسرف  تازیهجت  درب و  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000234 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دنرفا ارف  هدننک  هضرع  عجرم  دنرفا  ارف  یتراجت  مان   FAFMC-V4 لدم یتارباخم  متسیس  هدنتسرف  هدنریگ و  دربراک   RDS درب الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا شیارا   شیارا وو   یایا   هکبش   هکبش تاریهجت   تاریهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 4444

هدنتسرف هدنتسرف تازیهجت   تازیهجت وو   درب   درب عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یرازگربخ  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 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب .ددرگ  تسویپ  زیر  هب  تامدخ  مزاول و  روتکاف  شیپ  امتح  .تسویپ  تسیل  مزاول  قرب و  هکبش و  یشک  لباک  کنارت و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09122725908 

1101003718000048 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MINI لدم  cm 60 قمع  U 9 عافترا یراوید  کر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  .ددرگ  تسویپ  زیر  هب  تامدخ  مزاول و  روتکاف  شیپ  امتح  .تسویپ  تسیل  مزاول  قرب و  هکبش و  یشک  لباک  کنارت و  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تعاس  هژورپ 72  مامتا  نامز  رثکادح  امرفراک  دات  نامز  زا  هجوت  هجوت  .دوش  هتفرگ  سامت   09122725908

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82923120-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مزاول مزاول وو   قرب   قرب وو   هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک وو   کنارت   کنارت بصن   بصن ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  درک  چپ   - تنیپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000203 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود قفا  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FortiAP-223B لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  یداهنشیپ ، یالاک  هنومن  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

دشاب روتکاف  عومجم  هدش  هئارا  تمیق 
تسویپ قباطم  یتساوخردرادقم 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192248-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف درک   درک چپچپ    - - تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COMPUTER CASE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000981 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتابکا یا  هنایار  هکبش  چیئوس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000029 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER هدنزاس عجرم   NS-ISG-1000 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کالم دشاب و  یم  هباشمدک  یباختنا  یالاکدک  دشاب و  یم  یتسویپ  کرادم  ساسارب  یراذگ  تمیق  ساسا  دوش  هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  کرادم 

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

COMPUTER CASECOMPUTER CASE ناونع : : ناونع 4848

ناتابکا ناتابکا یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  هبزور  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 WS-C2960X-48TS-L لدم وکسیس  چیئوس  .تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا یتناراگ  اب  دشاب  یلصا  چیئوس NEW و  امتح 

1101030467000018 زاین :  هرامش 
نارهت هبزور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960X-24TS-LL لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 WS-C2960X-48TS-L لدم وکسیس  چیئوس  .تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلصا یتناراگ  اب  دشاب  یلصا  چیئوس NEW و  امتح 

1333715914 یتسپ :  دک  هبزور ،  ناتسرامیب  - رگشل هارراهچ  زا  رت  ناپ  - یبونج رگراک  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55422000-021  ، 55419151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55412756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 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

5772216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زقس جدننس و  اتید  یاه  نلاس  یاهردل  یزاسهب ocdf و ddf و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001273 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36217585-087  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب   دشاب   دشاب یلصا   یلصا وو     NEWNEW  چیئوس چیئوس امتح   امتح   WS-C2960X-48TS-LWS-C2960X-48TS-L لدم   لدم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 5050

زقس زقس وو   جدننس   جدننس اتید   اتید یاه   یاه نلاس   نلاس یاهردل   یاهردل وو     ddfddf  وو   ocdfocdf  یزاسهب یزاسهب ناونع : : ناونع 5151
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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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یت  یآ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000090 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناربات ناراک  کین  نامیپ  یزادرپ  هداد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-t630 هنایار هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

نایدیفس 01133718100 سدنهم  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشای هاگشناد  اواف  دحاو  دات  دروم  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد   - لانیمرت نیال  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002215 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
FAT-60-3516 Shelf لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  رد   STM-N رتسب یور  رب  تنرتا  لاسرا E1 و  دربراک   SDH Shelf-3.5U لماک فلش  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   with fan
تس 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31511231-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیمرت لانیمرت نیال   نیال هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5353
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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 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  هرامش 9732889  یاضاقت  اب  قباطم   switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005076 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Proliant DL380G6 2xQC2.80 X5560 لدم  switch رورس الاک :  مان 

هاگتسد 85 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/08/30 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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس  -  - switchswitch رورس   رورس ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنمزاین دنس  ربارب  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000557 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تیحالص  یاه  زوجم  تمیق و  زیلانآ  قاصلا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نارهت  تسیاب  یم  نابیتشپ  یورین  رارقتسا  راکنامیپ و  ینوناق  هاگتماقا  -2

دیئامرف لصاح  سامت  یعازخ  یاقآ  نفلت 35911416  هرامش  اب  مزال  یاه  یگنهامه  دیدزاب  تهج  -3

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35917197-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  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 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  پاکسا  سیورس  و  ( VOIP  ) هکبش تحت  ینفلت  متسیس  ارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000108 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

((*** دش دهاوخ  هتشاذگ  رانک  مالعتسا  دنور  زا  هدنهد  داهنشیپ  مالعتسا ، طیارشرد  جردنم  تارکذت  تیاعر  مدع  تروص  رد   ***)) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33266011-026  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5555

پاکسا پاکسا سیورس   سیورس وو   ( ( VOIPVOIP  ) ) هکبش هکبش تحت   تحت ینفلت   ینفلت متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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 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

5772831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا یت  ید  ناپ  سناکرف  تراک  ددع   26 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000447 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتسالپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ESHNAIDER هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   RS 422-ATV 58 لدم سناکرف  رترونیا  دربراک  هعطق  تراک  الاک :  مان 

رهبا هنیشوپ 
ددع 26 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیبرت مولع  یسانشناور و  هدکشناد   :: 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن جرد  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  افطل  ددع  میس 5 هنودب   HDMI هب VGA لیدبت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095267000100 زاین :  هرامش 

یتیبرت مولع  یسانشناور و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   L-602 لدم  HDMI هب  VGA لدبم الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445983861 یتسپ :  دک  نادراک ،  دمحم  یلع  رتکد  نابایخ  یادتبا  رصن  یوک  یوربور  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61117438-021  ، 88234381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88234734-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یتیت   یدید   ناپ   ناپ سناکرف   سناکرف تراک   تراک ددع   ددع   2626 ناونع : : ناونع 5757

میس میس نودب   نودب   HDMIHDMI هبهب   VGAVGA  لیدبت لیدبت ناونع : : ناونع 5858
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوسکیدار سیفرتنیا  ددع -  کی   EWG4 یتسد هدنریگ  ددع -  کی   835E ده نفورکیم  ددع -  کی   EM100G4 میس یب  سیب  هاگتسد  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوجوم یاه  هاگتسد  اب  اهنآ  ندومن  کنیس  قوف و  یاه  متیآ  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تس -  کی 

تسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا 
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000338 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و  ، لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - ددع ددع کیکی     EWG4EWG4  یتسد یتسد هدنریگ   هدنریگ ددع -  -  ددع کیکی     835835 EE  دهده نفورکیم   نفورکیم ددع -  -  ددع کیکی     EM100G4EM100G4  میس میس یبیب   سیب   سیب هاگتسد   هاگتسد نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
دوجوم دوجوم یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد اباب   اهنآ   اهنآ ندومن   ندومن کنیس   کنیس وو   قوف   قوف یاه   یاه متیآ   متیآ هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تستس -  -  کیکی   نوسکیدار   نوسکیدار سیفرتنیا   سیفرتنیا

5959
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  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 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

5773357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرب هب  یسرتسد  ییاضف  تاتابترا  تاعلاطم  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000093 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یموب  هدننک  نیماتابراک  تیولواودیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5771605COMMUNICATION PROCESSOR(15 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرامآ5771872 یاهدنیآرف  تامدخ  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5772208 یاه  لیاف  قبط   GIS ,DIS یناکم تاعالطا  عماج  هحفص 9)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5772223( رتراتسا تفاس  ) مرن زادنا  هار  یزادناراب  لمح و  یریگراب ، هحفص 9)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5772249 یروانف  هکبش و  تخاس  ریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 9)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مامح5772391 هتسب - رادم  نیبرود  رتست  یتعنص - ییولبات  رتم  یتلوم  - لاتیجید یرون  ملق 
یتسد سا  یپ  یج  - هکبش لباک  رتست  یهاگشیامزآ :- کینوسارتلآ 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یئویدار5772646 تاطابترا  زا  ینابیتشپ  یصاصتخا و  تنرتنیا  هحفص 9)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5772711V-PACKING(15 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

جرب جرب هبهب   یسرتسد   یسرتسد ییاضف   ییاضف تاطابترا   تاطابترا تاعلاطم   تاعلاطم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 6060
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

5772735MECHANICAL SEAL(15 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

.دشاب5772772 یم  یضرف  دک  ناریا  ( تسویپ طیارش  قیط  )vpls یلخاد طابترا  سیورس  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم5772784 ود  رد  تقرس  دض  برد  لورتنک و  سسکا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هحفص 15)دراه5772811 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5772828INHIBITOR INJECTION PUMP(15 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادبنگود یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابای یغارچرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000092 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 120 ناوت  VENUS 951264731 لدم  SMD ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

هلعش 180 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب یتسویپ  مالعتسا  مرف  تساوخرد و  ربارب  چنیا  هلول 12  هزادنا  یغارچرس  سوط  عاعش  سراپ  ینابایخ  یغارچرس  تاو  COB100 یغارچرس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  یراذگراب  لیمکت و  اه  یغارچرس  لیوحت  زا  دعب  دقن  تخادرپ  سوط  عاعش  سراپ  یغارچرس  طقف  مالعتسا 

7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  یرادرهش  - رصع یلو  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224099-074  ، 32223247-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ یغارچرس   یغارچرس ناونع : : ناونع 6161

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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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - حلسم ینتب  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000412 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ینتب کولب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایم ) دالوف  عمتجم  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 

یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حلسم حلسم ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلصاف 200 ات  لمح  نودبو  06 زیاس ناتسمزرد ) یفرب  یاهنابایخ  تهج   ) تیفیک اب  ینابایخ  کمن  نت  2000 -- هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  نآزارتشیبو  یرتمولیک 

1101005111000113 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیگن تراجت  باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم   NATURAL یتراجت مان   kg 1 هسیک ایرد  کمن  الاک :  مان 
هسیک 2000 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتمولیک هلصاف 200  ات  لمح  نودبو  06 زیاس ناتسمزرد ) یفرب  یاهنابایخ  تهج   ) تیفیک اب  ینابایخ  کمن  نت  2000 -- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  نآزارتشیبو 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ کمن   کمن ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجونم یرادرهش   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب حرط  یارجا  انیبان  درز  زمرق و  دیفس و  یاهگنر  داب  ربا و  لدم  ناجنسفر  تینارگ  سراپ  کازوم 40*40  بصنو  لمحو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راکنامیپ هدهع 

1101092122000022 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجونم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1000 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ناجونم رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راکنامیپ هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  دشاب  یم  یمازلا  انیبان  طخ  یارجاراکنامیپ  هدهع  هب  راک  یورین  حلاصم و  هیهت  یزاس و  ریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  انیبان  طخ  یارجا 

راکنامیپ هدهع  هب  ینوناق  تاروسک 

7891734567 یتسپ :  دک  ناجونم ،  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  ریت  تفه  نادیم  یدالوفدیهش  راولب  ناجونم  نامرک  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43301224-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43300111-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینارگ تینارگ سراپ   سراپ   4040 ** 4040 کازوم   کازوم بصنو   بصنو لمحو   لمحو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس هقطنم 2  یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوا هلحرم   ) مود 1401 ههام  شش  جدننس  ود  هقطنم  یرادرهش  زاین  دروم  یسرپ  لودج  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005694000220 زاین :  هرامش 

جدننس هقطنم 2  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عونتم 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  هدش  تبث  لک  یداهنشیپ  تمیق  نیرت  نیئاپ  هدنرب ،  نعت  کالم  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دودرم  هدش  هئارا  داهنشیپ  ماجنا ،  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  داتس  هناماس  رد  هدش  یراذگراب 

6616754451 یتسپ :  دک  جدننس ،   2 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  یکمن  دیهش  نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239750-087  ، 33282391-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282391-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POLYAMIDO AMINE EPOXY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003246 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ فرظ  گنر 100  دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: 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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرپ یسرپ لودج   لودج لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

POLYAMIDO AMINE EPOXYPOLYAMIDO AMINE EPOXY ناونع : : ناونع 6666

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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راوگ یاتسور  یرایهد   :: 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 19 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094963000011 زاین :  هرامش 

کارا ناتسرهش  یزکرم   شخب  راوگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

بعکم عبرم و  رتم  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3838175119 یتسپ :  دک  راوگ ،  یرایهد  راوگ  یاتسور  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245660-086  ، 33623844-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33623444-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک هقطنم 7  یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسرهف قبط  تسویپ  دروارب  ساسا  رب  هاشنامرک  شش  هقطنم  یرادرهش  یارب  هدایپ  رباع  کولب  یئزج  ود  گنر  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اضاقت دروم  یصوصخ  طیارش  دناب 1401 و  هار و  یاهب 

1101005923000023 زاین :  هرامش 
هقطنم 6 یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسویپ دروارب  1 دادعت : 

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

صیصخت هتیمک  تابوصم  ساسارب  دادرارق  غلبم  تخادرپ  .دشاب  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  راد و  تیحالص  تکرش  دیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  یرادرهش  رابتعا 

6719943598 یتسپ :  دک  شش ،  هقطنم  یرادرهش  - دهاش نادیم  هیهلا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462575-083  ، 38360898-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358293-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6767

هدایپ هدایپ رباع   رباع کولب   کولب یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6868

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 50 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاورپ حوطسرد  هیال  دنچ  گنر  ءاحما  یزاسکاپ و  ترجا   . مرگ ولیک  1660 یسکوپا نیزر  لالح.مرگولیک  یکیفارت 3300 گنزلالح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط.رتم  5100

1101001621000121 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزوریپ نیزر  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  ریفس  یتراجت  مان   Lit 20 نزو هبد  یدنب  هتسب  عون  یکیفارت  گنر  لالح  رنیت  الاک :  مان 
هبد 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلغش طبترمکرادم  روتکاف و  شیپ  هئارا.دشابیم  راکنامیپ  هدهع  رب  هنومن  دات  لمح و  هنیزه.یراک  زور  تخادرپ.تسا 60 هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک هقطنم 7  یرادرهش   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد تیحالص  تکرش  طسوت  تسویپ  دروارب  ساسا  رب  هاشنامرک  شش  هقطنم  یرادرهش  زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005923000007 زاین :  هرامش 

هقطنم 6 یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دیدرگ دهاوخ  در  امش  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  تقد  هناماس  رد  هدش  باختنا  یالاک  دک  ندوب  ربتعم  لک و  تمیق  جرد  هب  تبسن  تسا  دنمشهاوخ  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
تسویپ دروارب  ساسا  رب   1 دادعت : 

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

دوب دهاوخ  یرادرهش  رابتعا  صیصخت  هتیمک  تابوصم  ساسا  رب  تخادرپ  دشاب  یم  تسویپ  رد  اضاقت  دروم  یصوصخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6719943598 یتسپ :  دک  شش ،  هقطنم  یرادرهش  - دهاش نادیم  هیهلا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462575-083  ، 38360898-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358293-083 :: 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 گنر   گنر لالح   لالح رنیت   رنیت ناونع : : ناونع 6969

یرادرهش یرادرهش زاین   زاین دروم   دروم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 103 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/85n4m2r8p27fq?user=37505&ntc=5772252
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772252?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w8y8kt5bqe2hr?user=37505&ntc=5772279
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772279?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جدننس هقطنم 1  یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهیرادرهش طسوتم  تالماعم  فقس  ات  یتسویپ  کرادم  ربارب  ناتسمز  لصف  یشاپ  کمن  یبورفرب و  صوصخم  کمن  لمح  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005581000121 زاین :  هرامش 

جدننس هقطنم 1  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دابآ مرخ  هنیدرآ  هشوخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیروص  یتراجت  مان   kg 1 ینوفلس هتسب  راددی  هدش  هیفصت  کمن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614784951 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم  یرادرهش  - رویرهش نابایخ 17  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33164392-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33156445-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس هقطنم 2  یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام شش  جدننس  ود  هقطنم  یرادرهش  هدودحم  رد  عقاو  رسیان  یرهش  لصفنم  هیحان  زاین  دروم  یسرپ  لودج  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لوا هلحرم   ) مود 1401

1101005694000221 زاین :  هرامش 
جدننس هقطنم 2  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عونتم 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  هدش  تبث  لک  یداهنشیپ  تمیق  نیرت  نیئاپ  هدنرب ،  نعت  کالم  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دودرم  هدش  هئارا  داهنشیپ  ماجنا ،  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  داتس  هناماس  رد  هدش  یراذگراب 

6616754451 یتسپ :  دک  جدننس ،   2 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  یکمن  دیهش  نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239750-087  ، 33282391-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282391-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسمز ناتسمز لصف   لصف یشاپ   یشاپ کمن   کمن وو   یبورفرب   یبورفرب صوصخم   صوصخم کمن   کمن لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7171

یسرپ یسرپ لودج   لودج لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش و ساسارب  ناهفصا ،  ناتسا  حطس  رد  یلم  کناب  بعش  یزلف  چناپ  لور  بصن  لحارم  ماجنا  رب  تراظن  تهج  رواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101001195000014 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم طیارش و  ساسارب  ناهفصا ،  ناتسا  حطس  رد  یلم  کناب  بعش  یزلف  چناپ  لور  بصن  لحارم  ماجنا  رب  تراظن  تهج  رواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  ، تسویپ

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: 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

کناب کناب بعش   بعش یزلف   یزلف چناپ   چناپ لور   لور بصن   بصن لحارم   لحارم ماجنا   ماجنا ربرب   تراظن   تراظن تهج   تهج رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 7373

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 53 
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ناتسرل ناتسا  زاگ   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبم  ددع  دادعتو 4  الاک  ملق  ناونع 1 تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب  ددرت  تبث  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل 
1101091378000201 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریصن هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   Turn Stile لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 
یسوط نیدلا 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ودشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد  ندش  هدنرب  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: 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

ددرت ددرت تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7474

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 54 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه  ) یلزناردنب یرهطم  داتسا  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم ناوخارف 

1101004854000030 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه  ) یلزناردنب یرهطم  داتسا  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

یرایتخب لاحمراهچ و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  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

5772560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خیرات هب  هنازخ  دانسا  تخادرپ  هوحن  تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زاددرت  تیتیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدوعسم 03831342213 یاقآ  یگنهامه  نفلت  1404/03/26

1101000056000025 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNM لدم دنلب  یا  هشیش  ینایم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات هب  هنازخ  دانسا  تخادرپ  هوحن  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هشیش  ددرت  تی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدوعسم 03831342213 یاقآ  یگنهامه  نفلت  1404/03/26

8815713111 یتسپ :  دک  یناشاک ،  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31343160-038  ، 31343101-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330125-038 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

یایا هشیش   هشیش ینایم   ینایم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 7676

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 55 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر نمهب  هبعش 22  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم

1101004854000035 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر نمهب  هبعش 22  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) یلزناردنب یبایسارفا  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم ناوخارف 

1101004854000031 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) یلزناردنب یبایسارفا  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 7777

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر مولعلارحب  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم ناوخارف 

1101004854000034 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر مولعلارحب  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 7979

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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تخاسریز تاطابترا  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 18 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک تمیقًافطل  * یتسویپ تامازلا  لیاف و  ینف  تاصخشم  * نیمارو  pc ینف نلاس  لرتنک  سسکا  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  تسویپروتکاف  شیپ  یط  تمیق  زیر  مالعا و 

1201001022000161 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  * ناسکی یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  ابش  هرامش  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.تسا یمازلا  همیب  زاین  تروص  رد  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

ییاهخساپ .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  بصن  لمح و  هنیزه  لک * هرادا  نیا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئات  زا  سپزور  هیوست 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یدابآدوواد  88118388 رتشیب تاعالطا.دوش  یمن  هدادرثا  بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطااب  ضقانتم  تمیق  مالعا 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

نلاس نلاس لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس دض  برد  لورتنک و  سسکا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000163 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فذح ببس  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ  یاه  لیاف  رد  رغت  هنوگره  تسیمازلا و  تسویپ  طیارش  ریداقم و  تسرهف  یراذگراب  دات و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینادرم 08338246667  یاقآ  هناماس  یلضفا 09372328025 و  رتکد  یاقآ  اب  ینف  لاوس  هنوگره  تهج  .ددرگ  یم  ماشیا 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88113273-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) رسکباچ هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم

1101004854000038 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) رسکباچ هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

تقرس تقرس دضدض   برد   برد وو   لورتنک   لورتنک سسکا   سسکا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر یمالسا  بالقنا  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم ناوخارف 

1101004854000033 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) تشر یمالسا  بالقنا  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم ود  رد  تقرس  دض  برد  لورتنک و  سسکا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000162 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

لاوس تهج  ددرگ  یم  هدننک  نیمات  فذح  ببس  دراوم  نیا  رد  رغت  هنوگ  ره  تسیمازلا و  ینف  طیارش  ریداقم و  تسرهف  یراذگراب  دات و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینادرم 08338246667  یاقآ  هناماس  یلضفا 09372328025 و  رتکد  بانج  اب  ینف 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88113273-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 8383

زکرم زکرم ودود   ردرد   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد وو   لورتنک   لورتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

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 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2gre59lwxtqge?user=37505&ntc=5772776
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772776?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nkvtasn7a79rv?user=37505&ntc=5772784
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772784?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) اراتسآ هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004854000029 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) اراتسآ هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) ناجیهال ینیمخ  ماما  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم ناوخارف 

1101004854000032 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) ناجیهال ینیمخ  ماما  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 8585

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 8686

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 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x6n9s8ba2plwr?user=37505&ntc=5772787
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772787?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s94xeqemz325x?user=37505&ntc=5772816
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772816?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) اراتسآ تلم  نابایخ  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم ناوخارف 

1101004854000037 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) اراتسآ تلم  نابایخ  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

دزی ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  هپس  کناب  بعش  پآ  لور  یارجا  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003413000014 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هبعش  7 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917955195 یتسپ :  دک  یروهمج ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595969-035  ، 35229995-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35229920-035 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 8787

دزی دزی ناتسا   ناتسا هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش پآپآ   لور   لور یارجا   یارجا وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8888

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 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dq94rxskplj7v?user=37505&ntc=5772825
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772825?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jk6586ywrajm3?user=37505&ntc=5772875
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772875?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) شلات رهشمرخ  نابایخ  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم ناوخارف 

1101004854000036 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) شلات رهشمرخ  نابایخ  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1463-14010268 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک 77*76 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 8989

7676 ** هرکرک  7777 هرکرک ناونع : : ناونع 9090
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - زیربت یزکرم  ییابطابط و  همالع  - ینیما همالع  یاه  هناخباتک  یارب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ.دشاب  یم  تسویپ  هب  مالعتسا.تسا 

1101005037000023 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   BRITON UVC 7T8DM85 DOME لدم لسکیپاگم  یفقس 2  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هداد  نوتیارب  نیبرود  یارب  طقف  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یندچ  برد  اب  یناس  دیدزاب 70 هچیرد  - دوش هدافتسا  چیوس 1000  - دشاب sfdp سنج زا  اه  تکوس  رس 

09149264494

5178736345 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزکرم  هناخباتک  هافر /  هاگشورف  بنج  هلال /  هار  راهچ  یدازآ /  خ  زیربت /  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34435650-041  ، 34406480-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34406481-041 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- زیربت زیربت یزکرم   یزکرم وو   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع -- ینیما ینیما همالع   همالع یاه   یاه هناخباتک   هناخباتک یارب   یارب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
یدقن یدقن تخادرپ.دشاب   تخادرپ.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   مالعتسا.تسا   مالعتسا.تسا

9191
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سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یتینما  تازیهجت  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000242 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یفیرش هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   OPTO یتراجت مان   SM-A2SH لدم یتظافح  یاهمتسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ - تسیل  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: 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

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sm-ir348vf دشابیم هباشم  دکناریا   - لدم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000241 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یفیرش هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   OPTO یتراجت مان   SM-A2SH لدم یتظافح  یاهمتسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  یمالعا  دکناریا  تسیمازلا - روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292

sm- ir348vfsm- ir348vf  دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  - - لدم لدم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393
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ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  تازیهجت و  تسیل  ، طیارش ساسارب  ناشاک  هبعش  یلم  کناب  نامتخاس  هکبش  بصن  تامدخ  ماجنا  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لک  عمج  )

1101001195000015 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 1 دادعت : 

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

روتکاف و شیپ   ، تسویپ کرادم  تازیهجت و  تسیل  ، طیارش ساسارب  ناشاک  هبعش  یلم  کناب  نامتخاس  هکبش  بصن  تامدخ  ماجنا  تازیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لک  عمج  ) ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  یتساوخرد  کرادم 

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: 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

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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب کناب نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش بصن   بصن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9494

لباک لباک رتست   رتست یهاگشیامزآ :- :- یهاگشیامزآ کینوسارتلآ   کینوسارتلآ مامح   مامح هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود رتست   رتست یتعنص - - یتعنص ییولبات   ییولبات رتم   رتم یتلوم   یتلوم -- لاتیجید لاتیجید یرون   یرون ملق   ملق ناونع : : ناونع
یتسد یتسد ساسا   یپیپ   یجیج   -- هکبش هکبش

9595

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 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/96cgskgg22der?user=37505&ntc=5772354
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772354?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جردنم یاهزوجمزا  یکی  هئارا  دشاب - یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لصا  - یکینورتکلا رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  الاک  نیمأتاب  طبترم  هناماسرد 

1101097847000060 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

ییافو داوجدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   GRIFFIN یتراجت مان   GC16 لدم لاتیجید  یرون  ملق  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
می قرب  تاسیسات  یراکنامیپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   M850-MP1 لدم یتعنص  ییولبات  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

یکرت رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   CCTV TESTER یتراجت مان   GA-K625 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HWASHING هدنزاس عجرم   YL INSTRUMENT یتراجت مان  لدم 405  یهاگشیامزآ  کینوسارتلآ  مامح  الاک :  مان 

روانف ناهج  تعنص  ایمیک  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
هداز عیفر  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   ANRITUS یتراجت مان   S331L-SITE-MASTER لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

دیپس هدننک  هضرع  عجرم   SA1305110 لدم کیمارس  یشاک و  دیلوت  طخ  لعشم  لسوتف  سرپ و  رتلیف  رتمویسناتپ و  روسنس و  رتست و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
نایناریا رهم  یالاک 
تس 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  شیامیپ  سلطا  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیمراگ  یتراجت  مان   ETREX20X لدم یتسد  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ناگنپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکپ  یتراجت  مان   TLS1 لنوت یدورو  ییانشور  جنس  تدش  جنسرون  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   SUNSHINE هدنزاس عجرم   SUNSHINE یتراجت مان   RELIFE M13 لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم   HD لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

نایناریا نامرد  ناسرپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش رد  هدش  دیق  یتناراگ  یاراد  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم  اقیقد  تسیاب  یم  سانجا  یمامت  - دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  کی  زاف  یزکرم  رابنا  هیولسع  رد  عقاو  هیلخت  لحم.تسیمازلا  هاگشورف  تکرش / گربرسرد  ازجم  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هئارا  دنشاباضاقت -

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312219-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن و هسورپ  طقف  دشاب و  یم  دوجوم  تسویپ  حرش  مالقا  یمامت   ) تسویپ حرش  قبط  نیبرود  ددع  یزادنا 80  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هدشن ماجنا  یزادنا  هار 

1101005014000057 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد ددع - 80 دادعت : 

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

دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09125348541  اب  زاین  تروص  رد  .تسا  عنامالب  یلبق  عالطا  اب  بصن  لحم  زادیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201220-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: 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

وو بصن   بصن هسورپ   هسورپ طقف   طقف وو   دشاب   دشاب یمیم   دوجوم   دوجوم تسویپ   تسویپ حرش   حرش مالقا   مالقا یمامت   یمامت  ) ) تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط نیبرود   نیبرود ددع   ددع   8080 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
(( هدشن هدشن ماجنا   ماجنا یزادنا   یزادنا هار   هار

9696
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راوزبس یرادرهش   :: 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 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

5772593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4  هب  چیئوس  و  ددع )  ربارب 8   ) کنیل دادعت 4  هب  ییویدار  نتنآ  ددع و  دادعت 4  هب  نیبروددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093676000006 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR900-AF-82N لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 3
دشاب ربتعم  یتناراگ  تراک  یاراد  - 4

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238110-051 :: 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

میس میس یبیب   لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درگوگ یدنب  هناد  هناخراک  دنیارف  لرتنک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000751 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئانیم یالط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FINE یتراجت مان   SR-LD308 لدم لاناک  عون 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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

DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9898
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دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ...و  ماد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  تمیق  دک  ناریا  رد  تسیل  لک  غلبم 

.دوش لاسرا  تسویپ  هب  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  امتح 
1101091839000093 زاین :  هرامش 

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   DC-700 لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ...و  ماد  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  تمیق  دک  ناریا  رد  تسیل  لک  غلبم 

دوش  لاسرا  تسویپ  هب  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  امتح 
یرادا لاور  یط  زا  سپ  یدقن  تخادرپ 

هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه 
راکرپ 09157401399 سدنهم  اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: 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

تاصخشم تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ امتح   امتح دوش   دوش هداد   هداد تمیق   تمیق دکدک   ناریا   ناریا ردرد   تسیل   تسیل لکلک   غلبم   غلبم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ...و   ...و ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دوش .دوش لاسرا   لاسرا تسویپ   تسویپ هبهب   لماک   لماک

9999
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سابعردنب سیدرپ  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تسیل  قبط  تازیهجت  اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090568000040 زاین :  هرامش 

سابعردنب سیدرپ  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب  ، تازیهجت هلاس  یتناراگ 2  نتشاد   ، یراک زور  30 یطراک نداد  لیوحت  ، هدننک نیمات  اتفا  یهاوگ  نتشاد  مازلا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  یتسویپ  ینف  تاصخشمابو  یتسویپ  تسیل  ساسارب  تازهیجتو  نیبروددیرخ  ، دراد تیولوا  ناتسا 

7919693116 یتسپ :  دک  نارگراک ،  هاگشزرو  یور  هب  ور  توبن -  کرهش  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33710372-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33710371-076 :: 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

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 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تازیهجت   تازیهجت اباب   هارمه   هارمه هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100

شخپ شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد یتارباخم -  -  یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه یساکع -  -  یساکع نیبرود   نیبرود هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت

10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تساوخرد  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000459 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84381210   DSLR-A200W E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نیچلگ ریبک  هولج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PANASONIC یتراجت مان   WV-CS950 لدم  speed dom camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اراتسآ

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نایناریا نایار  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم   HDD WD یتراجت مان   MY PASSPORT لدم  TB 1 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9664NI-I8 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  یتسیاب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  جرد  تسویپ  مرف  رد  دیرخ  طیارش 

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

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

ناوخ5772199 کالپ  هحفص 45)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

accessory of medum voltage electrical panels تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
20kv , 6.6kv

1101093631003243 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زویف سوت  هدننک  هضرع  عجرم   TFC یتراجت مان   A 100 نایرج تدش   Hz 50 سناکرف زافکت  دنمشوه  روتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدنشورف.تسا رادیرخ  تسویپ  لخاد  ینف  تاصخشم  یلصا  کالم.تسا  هباشم  دکناریا.دینکن  هجوت  دنرب  هب.تسین  رظن  دم  یصاخ  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد ینف  یسرزاب   . دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  هنرگو  دننک  تسویپ  ار  دوخ  یلام  / ینف داهنشیپ  دیاب  امازلا 

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

23942633-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

5772044accessory of medum voltage electrical panels 20kv , 6.6kv(74 هحفص )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

مامح5772391 هتسب - رادم  نیبرود  رتست  یتعنص - ییولبات  رتم  یتلوم  - لاتیجید یرون  ملق 
یتسد سا  یپ  یج  - هکبش لباک  رتست  یهاگشیامزآ :- کینوسارتلآ 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

5772833DVR شخپ طبض و  هحفص 63)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

accessory of medum voltage electrical panels  20kv ,  6 .6kvaccessory of medum voltage electrical panels  20kv ,  6 .6kv ناونع : : ناونع 102102
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

UT16/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: .than 08:00 on Wednesday,12 October 2022,A.Mهرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
Tehran time

khpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Khorasan Petrochemica.company (KHPC) is planning to allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
. interested reputabl.companies active in Urea market for export to Afghanistan an.iraq

product : prilled urea in bags

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

km bojnourd shirvan road 17 :: سردآ سردآ

 + 985832443523 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

 + 9985832443528 :: سکف :: sales@khpc.ir - marketing@khpc.irسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

5773396prilled urea in bags(75 هحفص )  itsits

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

prilled urea in bagsprilled urea in bags ناونع : : ناونع 103103

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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسیس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعود   32chanal-nvr exsom رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تشه   8TB شفنب -WD رورس دراه 

1101004588000050 زاین :  هرامش 
یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم   ESRV-POWERFULL لدم  ESRV ریوصت توص و  شخپ  طبض و  رورس  الاک :  مان 
موسکا

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  یلک  تروص  هب  تمیق  هزور - تخادرپ 30   - رابنا برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816953347 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  ملعم 33 _  ور  هب  ور  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33431052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443230-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

ریوصت5772512 توص و  شخپ  هحفص 75)طبضرورس و  )  nvrnvr

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

لاقتنا5773122 متسیس  ویدار  لانرتسکا -  کسید  دراه  یساکع -  نیبرود  هتسبرادم -  نیبرود 
هتسب رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  یتارباخم - 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

قیرح5771608 مالعا  متسیس  یارجاو  هحفص 24)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یراذگراب5771659 لیمکت و   ) تسویپ طیارش  وزیلانا  ، دادرارق قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  دیرخ 
دشاب یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  نمض  رد  دشاب  یم  یمازلا  ( تسویپ زیلانآ 

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5772039( ارجا دیرخ و   ) قیرح مالعا  هحفص 24)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ریوصت ریوصت وو   توص   توص شخپ   شخپ وو   طبضرورس   طبضرورس ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101094897001629 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   SOFIA رتنک سسکا  لاتسید  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد  رتتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

یرون5772120 ربیف  درک  چپ   - تنیوپ هحفص 29)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5772633IMED زوجم یاراد  هحفص 77)رتتک  سسکا  ( سسکا

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

نلاس5772673 لرتنک  سسکا  یزادنا  هار  بصن و  ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تقرس5772707 دض  برد  لورتنک و  سسکا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

زکرم5772784 ود  رد  تقرس  دض  برد  لورتنک و  سسکا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 105105

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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

ناوخ5772199 کالپ  هحفص 45)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

1101094076000272 زاین :  هرامش 
شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدیا عولط  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   VIRDI یتراجت مان   UBIO XPRO LITE لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  سیدرپ 

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

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

7941745431 یتسپ :  دک  هقبط 11 ،  فدص  جرب  شیک  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453015-076  ، 44453030-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453045-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

.تسا5771914 هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد 
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

هحفص 9) ددرت  ( ددرت

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

ددرت5772428 تبث  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یا5772560 هشیش  ینایم  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

لماک لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قاحلا   قاحلا .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.ددرت   ناریا.ددرت تراک   تراک وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا هرهچ ، ، هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ ، ، بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ یاضاقت   یاضاقت قبط   قبط

106106

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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094994000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773102 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  یافطا  هب  ادنویه  نت  یوردوخ 8  یساش  هاگتسد  یزاس 8  یربراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

طوبرم  فنص  زوجم  ای  تراجتو  ندعمو  تعنص  نامزاس  زا  زوجم  یاراد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
262,080,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   11,552,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  نامزاس  لیوحت  دیاب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/11/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یناشن  شتا  نامزاس  وجشناد  راولب  یادتبا  دابا  لیکو  راولب   ، 9196636178 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

قیرح5771608 مالعا  متسیس  یارجاو  هحفص 24)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یراذگراب5771659 لیمکت و   ) تسویپ طیارش  وزیلانا  ، دادرارق قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  دیرخ 
دشاب یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  نمض  رد  دشاب  یم  یمازلا  ( تسویپ زیلانآ 

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5772039( ارجا دیرخ و   ) قیرح مالعا  هحفص 24)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5772710f&g متسیس هحفص 15)ولبات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5773102 یافطا  هب  نت  یادنویه 8  هاگتسد  یزاس 8  یربراک  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 7)هصقانم  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیرح قیرح یافطا   یافطا هبهب   نتنت     88 یادنویه   یادنویه هاگتسد   هاگتسد   88 یزاس   یزاس یربراک   یربراک یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 107107

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 80 
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ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004555000038 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
فیدر  3 دادعت : 

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

یاراد یتسیاب  مالقا  .دنیامن  لاسرا  تسویپ  هب  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  مرف  هئارا و  ازجم  دک  ناریا  فیدر  ره  یارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یرذون  یاقآ  نفلت 09139543774  هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  ربتعم  یتناراگ 

 : یتسپ دک  یزکرم ،  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  رتفد  هرامش 263  نامتخاس   - هیمطاف نادیم  رهشنهآ -  کرهش  قفاب   - دزی قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8975137336

38287811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89774147-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یراک  زور  هیفصت 60  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسویپ  لیاف  هارمهب  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000203 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OPTIKA یتراجت مان   4083.13HDMI لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  نیبرود  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یراک  زور  هیفصت 60  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسویپ  لیاف  هارمهب  پوکسورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324440-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هلت   هلت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

4083.134083.13HDMIHDMI لدم   لدم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ پوکسورکیم   پوکسورکیم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  یسانش  ناتساب  هسسوم   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داپهپ یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095460000007 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یسانش  ناتساب  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
وبمک ورپ  کیوم 2  یرطاب  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

یگنهامه تهج  سامت  نفلت  دوش - هئارا  یمسر  روتکاف  دوش -  تفایرد  الاک  هارمه  هب  روتکاف  لصا  تسا -  یمازلا  دیرخ  تهج  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
2 یلخاد  61113670

1417653911 یتسپ :  دک  کالپ 1731 ،  راشفا - دومحم  رتکد  تافوقوم  عمتجم  نایسپ –  هاگتسیا  رصعیلو –  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34425011-026  ، 61113670-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61113671-021 :: 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

یا5771514 هلت  هحفص 9)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

57715864083.13HDMI لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  هحفص 9)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ییابطابط و5771589 همالع  - ینیما همالع  یاه  هناخباتک  یارب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هژورپ 
یدقن تخادرپ.دشاب  یم  تسویپ  هب  مالعتسا.تسا  هباشم  دک  ناریا  - زیربت یزکرم 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5772048 تسیل  تاصخشم  قبط  یتینما  تازیهجت  هحفص 63)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5772082sm-ir348vf دشابیم هباشم  دکناریا   - لدم هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ5772199 کالپ  هحفص 45)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5772318 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

داپهپ داپهپ یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 1101 10

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مامح5772391 هتسب - رادم  نیبرود  رتست  یتعنص - ییولبات  رتم  یتلوم  - لاتیجید یرون  ملق 
یتسد سا  یپ  یج  - هکبش لباک  رتست  یهاگشیامزآ :- کینوسارتلآ 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوجوم5772411 تسویپ  حرش  مالقا  یمامت   ) تسویپ حرش  قبط  نیبرود  ددع  یزادنا 80  هار  بصن و 
( هدشن ماجنا  یزادنا  هار  بصن و  هسورپ  طقف  دشاب و  یم 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

میس5772593 یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس  - هتسب رادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5772833DVR شخپ طبض و  هحفص 63)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش5772882 هداد  تمیق  دک  ناریا  رد  تسیل  لک  غلبم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  ...و  ماد  نیبرود 
.دوش لاسرا  تسویپ  هب  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  امتح 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داپهپ5772917 هحفص 9)یرطاب  نیبرود  ( نیبرود

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

هدش5773066 تسویپ  تسیل  قبط  تازیهجت  اب  هارمه  هتسب  رادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاقتنا5773122 متسیس  ویدار  لانرتسکا -  کسید  دراه  یساکع -  نیبرود  هتسبرادم -  نیبرود 
هتسب رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  یتارباخم - 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 83 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تاصخشم  قبط  هیاپو  شیامن  هدرپو  روتکژرپ  اتید  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگ  راب  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ 

1101092992000060 زاین :  هرامش 
دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 

شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
یدمحاریم بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   MUSHREF TRADING L L L یتراجت مان   15x30x80 cm زیاس  MUSHREF لدم روتکژرپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

یریپ تفه 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   BESAT یتراجت مان   DAV-150 لدم روتکژرپ  یفقس  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس  A دیرگ هچراپ  بوکسا  یتسد   2*2 شیامن هدرپ  - هاگتسد یتناراگ 8  اب   M870X لدمامیتپوا روتکژرپ  اتید  -) 2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زا  سپ  یراک  زور  یط 20  روتکاف  هجو  هدوب و  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - 4 ددع ) ود  یرتم  مین  اتید  بصن  هیاپ  هاگتسد  -

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: 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

یتسویپ5772920 تاصخشم  قبط  هیاپو  شیامن  هدرپو  روتکژرپ  اتید  هحفص 83)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هیاپو   هیاپو شیامن   شیامن هدرپو   هدرپو روتکژرپ   روتکژرپ اتید   اتید دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کناب تسپ  یتلود  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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف  تسا  دنمشهاوخ  تسویپ -  لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  متسیس  شک  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000151 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف  تسا  دنمشهاوخ  تسویپ -  لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  متسیس  شک  یرطاب  - 

81565124 سامت 81565122 -  دشابیم -  رظان  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

ددع  8 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف  تسا  دنمشهاوخ  تسویپ -  لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  متسیس  شک  یرطاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
81565124 سامت 81565122 -  دشابیم -  رظان  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: 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

زاس5772559 هریخذ  متسیس  شک  هحفص 85)یرطاب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاس زاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس شکشک   یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 1121 12

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 85 
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هکبش  تیریدم  یاهرورس  رد  هدافتسا  تهج  رورس  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001276 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
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 1 دادعت : 

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

تهج * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا.تسیمازلا  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا  لاسرا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  ییادخدک  یاقآ  اب 88114440  لاوس  هنوگ  ره 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زقس یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  یتسویپ  تاصخشم  ربارب  لنسرپ  جورخ  دورو و  هناماس  صوصخم  هنایار  رورس  ای  سیک  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000133 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس   SIM-NT لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریما 09182830073 هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاهتکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب لنسرپ   لنسرپ جورخ   جورخ وو   دورو   دورو هناماس   هناماس صوصخم   صوصخم هنایار   هنایار رورس   رورس ایای   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091471000084 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

استپ هدننک  هضرع  عجرم   EMC-UNITY یتراجت مان   TB 1/8 تیفرظ  D3-2S10-1800 لدم  INTERNAL کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب همیمض  لیاف  ساسا  رب  اقیقد  تمیق  مالعا  افطل  تسا  هدش  باختنا  هباشم  یالاک  رادیرخ  یتساوخرد  یالاک  دوبن  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412803-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  زاگ   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک رواپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091471000086 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک   DELL-EMC یتراجت مان   Power Edge T340 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف رد  هدش  مالعا  تاصخشم  همیمض و  لیاف  ساسا  رب  افطل  تسا .  هدش  یاختنا  هباشم  یالاک  رادیرخ  زاین  دروم  یالاک  دوجو  مدع  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  تمیق  همیمض 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412803-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

لباک لباک وو   رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 1161 16

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

رورس5771988 قاتا  شیارا  یا و  هکبش  تاریهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 29)دیرخ ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5772325 دراه  هحفص 85)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ریوصت5772512 توص و  شخپ  هحفص 75)طبضرورس و  )  nvrnvr

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

هنایار5772590 هکبش  اتید  چیئوس   - switch هحفص 29)رورس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاصخشم5772729 ربارب  لنسرپ  جورخ  دورو و  هناماس  صوصخم  هنایار  رورس  ای  سیک  هاگتسد  کی 
هباشم دک  ناریا  اب  یتسویپ 

هحفص 85) رورس  ( رورس

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

رورس5772757 دراه  هحفص 85)دیرخ  رورس  ( رورس

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

لباک5772863 هحفص 85)رواپ و  رورس  ( رورس

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

قبط5773059 دیدج  رورس  قاتا  هب  اواف  لنسرپ  قاتا  رورس و  قاتا  تازیهجت  بصن  یئاجباج و  لاقتنا ،
راک ماجنا  دات و  زا  سپ  هامکی  لقا  دح  هیوست  تسویپ ، ، طیارش  تاصخشم و 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIGH PERFORMANC1815 روسنساب  UF801P رتیمولف لباترپ  هاگتسد  کی  لماشاضاقت  تسا  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001946 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   BROOKS هدنزاس عجرم   FLOWMETER یتراجت مان  لدم 3809  زاگ  تفن و  عیانص  دربراک  یسیطانغم  جنس  نایرج  الاک :  مان 

مامت نارهت  یسدنهم  ینف و  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  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

33662008-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132356  اب  قباطم   VDO PUMP OIL PRES SENDER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985005079 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم   EMEC یتراجت مان  قیرزت  پمپ  بآ  نایرج  روبع   PROXIMITY SENSOR 2MT روسنس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HIGH PERFORMANC1815HIGH PERFORMANC1815 روسنساب   روسنساب   UF801PUF801P رتیمولف رتیمولف لباترپ   لباترپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   لماشاضاقت   لماشاضاقت تسا   تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1171 17

پمپ پمپ بآبآ   نایرج   نایرج روبع   روبع   PROXIMITY SENSOR 2MTPROXIMITY SENSOR 2MT روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  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 

1101092288003006 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناروآ لیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   31/6x22/4 cm زیاس  CD یاج اب  لدم  یکیتسالپ  راد  هریگ  هشوپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 

هکشب 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 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

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

1191 19
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150453 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد روسنس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/07/24 نایاپ :  خیرات 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5771675HIGH روسنساب  UF801P رتیمولف لباترپ  هاگتسد  کی  لماشاضاقت  تسا  هباشمدک  ناریا 
PERFORMANC1815

هحفص 88) روسنس  ( روسنس

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

مامح5772391 هتسب - رادم  نیبرود  رتست  یتعنص - ییولبات  رتم  یتلوم  - لاتیجید یرون  ملق 
یتسد سا  یپ  یج  - هکبش لباک  رتست  یهاگشیامزآ :- کینوسارتلآ 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

پمپ5772626 بآ  نایرج  روبع   PROXIMITY SENSOR 2MT هحفص 88)روسنس روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا5772737 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 88) روسنس  ( روسنس

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

امد5773115 هحفص 88)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

زاگ5773195 بای و  هلعش  یاهروسنس  لرتنک C.C.C و  متسیس  یکینورتکلا  یاه  تراک  ددع  ریمعت 34 
بای

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

امد امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 120120
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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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003821 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch BZRW80-A2 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   DELTA CONTROL هدنزاس عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   S21 لدم یتعنص  راشف  چوس  الاک :  مان 
ایرآ نراک  ورتپ 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: 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

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 12 112 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 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO CATALYST 2960C SWITCH FE POE , 2 X DUAL UQLINK , LAN BASE (WS-C2960 C- 12PC-I) تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . هلاسکی تنامض  یتناراگ و  اب   ORGINAL-NEW

1101090049002666 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  اسراپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CNET یتراجت مان   CBR-980 لدم هنایار  روتینام  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش گنهامه  سانشراک  اب  امه )  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت   . ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک  تسا  یرادا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا 

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152147 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس سراپ  طسوتم  راشف  رکیرب  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/18 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنایار هنایار روتینام   روتینام چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 122122

چیئوس چیئوس سراپ   سراپ طسوتم   طسوتم راشف   راشف رکیرب   رکیرب ناونع : : ناونع 123123
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لوژام5771835 هکبش و  هحفص 29)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاطبا5771904 تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  هکبش  تازیهجت   P
ههامود تخادرپ.ددرگیم 

هحفص 29) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتابکا5772140 یا  هنایار  هکبش  چیئوس  هحفص 29)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس NEW و5772158 امتح   WS-C2960X-48TS-L لدم وکسیس  چیئوس  .تسا  هباشم  دک 
یلصا یتناراگ  اب  دشاب  یلصا 

هحفص 29) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 91)چیئوس5772292 چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار5772590 هکبش  اتید  چیئوس   - switch هحفص 29)رورس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

میس5772593 یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس  - هتسب رادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5772650 روتینام  هحفص 91)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5772957 سراپ  طسوتم  راشف  هحفص 91)رکیرب  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5773323 هحفص 15)یسکارپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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 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   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52444058 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگ چوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگ ریگ چوس   چوس ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52444847 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5773210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فیعض راشف  ریگ  چوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

هحفص 91)چیئوس5772292 چیئوس  ( چیئوس

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

ریگ5773206 هحفص 94)چوس  چوس  ( چوس

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

فیعض5773210 راشف  ریگ  چوس  هحفص 94)نیمات  چوس  ( چوس

فیعض فیعض راشف   راشف ریگ   ریگ چوس   چوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

یا5771514 هلت  هحفص 9)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ریوصت5772512 توص و  شخپ  هحفص 75)طبضرورس و  )  nvrnvr

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

یریوصت5772667 یتوص و  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 29)سیورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

داپهپ5772917 هحفص 9)یرطاب  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرادرهش یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  روتینام و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094153000016 زاین :  هرامش 

یرادرهش یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 3  هب   VGA یرتم لباک 3 اب  هارمه  هاگتسد و  تروپ 1 لوف   vz279HE چنیا سوسیا 27  روتینام  - 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 3  هب   VGA یرتم لباک 3 اب  هارمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4533113415 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  گنهرف  یوک  هداج  یاهتنا  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222320-024  ، 32221070-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نان هیتمشح  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092583000008 زاین :  هرامش 
نیئان هیتمشح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8391913115 یتسپ :  دک  هیتمشح ،  ناتسرامیب  ییاجردیهش - نابایخ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46259063-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46258002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اخیک .دشاب 09151403196  هتشاد  یتناراگ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هاگتسد ،  30 دادعت هب  سالپ  یج  چنیا  روتینام 19  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004794000070 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اخیک .دشاب 09151403196  هتشاد  یتناراگ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هاگتسد ،  30 دادعت هب  سالپ  یج  چنیا  روتینام 19   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

سالپ سالپ یجیج   چنیا   چنیا   1919 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هبعش 2  یعامتجا  نیمات   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسدهددعود + مک بو  ددع  کی   + LED 22 روتینامددعود +250GB SSD دراه ددعود  + هدش لبمسا  سیک  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ربتعم یتناراگاب  هارمهو  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبطاقیقد  تاصخشم  هیلک 

1101091841000002 زاین :  هرامش 
ناهفصا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
هنمام یجاح  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SPC535NC هنایار مک  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نذؤم نسحمریم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ACCUTONE یتراجت مان   AU200 لدم تسده  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
یدابآ یلع  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   SUMSUNG یتراجت مان   GB 250 تیفرظ  EVO 870 لدم هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  باسح  هیوست.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ییاهن  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه.تسیرابجا  مالقا  زیر  روتکاف.تسا  هباشم  یگمه  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  نفلت 33310756  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج.هطوبرم  سانشراک  طسوت  ینف  تاصخشم  تلاصا و  دات  مالقا و  تفایرد 

8316619886 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 2  ینیمخ - ماما  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346593-031  ، 33315234-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326222-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسلگ

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسدهددعود تسدهددعود ++ مکمک بوبو   ددع   ددع کیکی    + + LEDLED  2222 روتینامددعود   روتینامددعود ++250250 GB SSDGB SSD  دراه دراه ددعود   ددعود ++ هدش هدش لبمسا   لبمسا سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع 129129

رتویپماک رتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتویپماک تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000020 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FCR-6140 لدم یکشم   USB دیلک هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   Supermolti dvd rw لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

شلات راک  نیرز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHZ 3/1 شزادرپ تعرس   i3-2100 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP380A لدم  W 380 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

رتسگ منبش  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE یتراجت مان   SATA 1TB لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
سای

ددع 10 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

باش هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GENIUS یتراجت مان   DX لدم یکشم  میس  اب  سوام  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
یریشمش دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   TP-LINK یتراجت مان   TL-WN821N لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   LED-22 لدم  in 22 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GSKILL هدنزاس عجرم  هنایار   DDR4 3200 لدم  GB 4 تیفرظ هعطق  مر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رددوش  یراذگراب  ددرگ و  هعلاطم  تساوخرد  تسیل.ددرگ  تسویپ  هدش  تساوخرد  ینف  تاصخشم  ساسارب  روتکاف  شیپ  تسا  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک هام  کیو  ینف  دات  زا  دعب  تخادرپ.ددرگ  لیوحت  یرتمود  میس  اب  هناخ  قرب 5  ظفاحم  ددع  تسا 10  مازلا  .ددرگ  یم  فذح  هفرطکی  تروص  هب  تروصنیا 

.دشابیم

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: 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 :

زا 103 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b45h9kfyycex4?user=37505&ntc=5772563
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5772563?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5772632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا رتنیرپ و  رتویپماک -  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000389 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

روپ یملاس  هزئاف  هدننک  هضرع  عجرم   VENUSE یتراجت مان   V1220 لدم هنایار  میس  یب  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/07/28 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 : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ییولات فینح  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF237W لدم یگنر  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
دارآ هکبش  ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dn 402 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/28 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لحم5771838 رد  لیوحت  روتینام و  هحفص 97)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک5772050 متسیس  هحفص 97)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

سالپ5772178 یج  چنیا  هحفص 97)روتینام 19  روتینام  ( روتینام

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

5772246LED روتینام هنایار -  هکبش  تنیالک  هحفص 29)نیت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

رنکسا رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ رتویپماک -  -  رتویپماک تستس   ناونع : : ناونع 131131

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 " ) " ) 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

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

کی5772467  + LED 22 روتینامددعود +250GB SSD دراه ددعود  + هدش لبمسا  سیک  هاگتسد  هس 
تسدهددعود + مک بو  ددع 

هحفص 97) روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک5772563 تازیهجت  هحفص 97)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا5772632 رتنیرپ و  رتویپماک -  هحفص 97)تس  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5772650 روتینام  هحفص 91)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

لاقتنا5773122 متسیس  ویدار  لانرتسکا -  کسید  دراه  یساکع -  نیبرود  هتسبرادم -  نیبرود 
هتسب رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  یتارباخم - 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

5771708( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   ) ISE رازفا مرن  هحفص 9)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.تسا5771914 هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد 
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

هحفص 9) ددرت  ( ددرت

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

رورس5771988 قاتا  شیارا  یا و  هکبش  تاریهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 29)دیرخ ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.دشاب5772772 یم  یضرف  دک  ناریا  ( تسویپ طیارش  قیط  )vpls یلخاد طابترا  سیورس  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " 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

یریوصت5772318 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " 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

یتسویپ5772920 تاصخشم  قبط  هیاپو  شیامن  هدرپو  روتکژرپ  اتید  هحفص 83)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

یریوصت5772318 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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