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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 8

140 1140 1 رهم   رهم هبنش  2323   هبنش 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   149,740هکس , 000149,740 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   ,89مهرد 17089, 170

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,970هکس , 000139,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,203رالد 100203, سیئوس100 سیئوس کنارف   326کنارف ,900326 ,900

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   236رالد ,300236 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   87,29087,290لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 318وروی ,360318 ژورن360, ژورن نورک   30نورک ,70030 ,700

رایع رایع   1818 یالط   ,13,439یالط 00013,439, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   366دنوپ ,240366 نپاژ240, نپاژ نینی   دصکی   22دصکی 1 , 13022 1 , 130

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
((66))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 105105))

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

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

زا 96 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 54

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دابهپ  " 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 96 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( 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 13  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( 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 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

زا 96 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

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

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

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

زا 96 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001597000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797520 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  یبناج  تازیهجت  هنایار و  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاس 1401  یبناج  تازیهجت  هنایار و  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
66,855,354,041 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,343,000,000 نیمضت :  غلبم 

.تسا خروم 1394/09/22  هرامش 123402/ت50659ه  هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  هماننآ  قبط  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  عون  نیمضت :  تاحیضوت 
خروم 1401/08/10 یرادا  تقو  نایاپ  فلا : تاکاپ  کیزیف  لیوحت  تلهم 

تعاس 10:00 خروم 1401/08/11  یفیک : یبایزرا  تاکاپ  شیاشگ 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  رتفد  ناتسزوخ ، قرب  بآ و  نامزاس  زاوها ، تعاس 10:00   1401/08/02 تیزیوتیاس : لحم  خیرات و 

خروم دنیامن ، بسک  ار  یبایزرا  زایتما  باصندح  هک  ینارگهصقانم  تاکاپ  شیاشگ  تسا و  یفیک  یبایزرا  تاکاپ  شیاشگ  لیذ ، رد  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  روظنم 
تسا   1401/08/16

18:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

، ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هقبط  نامتخاس 5  ناتسلگ ، راولب  زاوها ،  ، 6134813956 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق رتفد  مود  هقبط 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

زا 96 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001001034000166 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FLAME DETECTOR دیرخ  WSS-0050562 یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کی کالپ  یماصتعا  نیورپ  شبن  یمطاف   ، 1414713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092935000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر  تفن  رابنا  کیدتاک  تظافح  متسیس  ثادحا  یناشن و  شتآ  هناماس  ءاقترا  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هدروآرف شخپ  یلم  تکرش  باداش -  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  رهشناریا -  نابایخ  نارهت -   ، 1583746911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
84121442 نفلت -  ناریا  یتفن  یاه 

:: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یبناج5797520 تازیهجت  هنایار و  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

FLAME DETECTORFLAME DETECTOR دیرخ   دیرخ   WSS-0050562WSS-0050562 یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22

تفن تفن رابنا   رابنا کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا لیمکت   لیمکت 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 96 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نودیص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095454000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797518 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودیص  رهش  حطسرد  یتراظنو  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  بصنو  دیرخو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نودیص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هصقانم دانسا  رد  جردنم  طیارش  اب  نودیص  رهش  حطسرد  یتراظنو  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  بصنو  دیرخو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   150,000,000 نیمضت :  غلبم 

لیوحت فلا  تکاپ  رداهتکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  یکناب  تنامض  لصاو  تسا  هدیدرگ  رکذ  هصقانم  دانسا  رد  الاک  عونو  یلام  طیارش  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  یرادرهش  هناخریبد 

12:00 تعاس : 1401/09/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت نودیص  یرادرهش   ( - هر  ) ماما راولب  یلصا  نابایخ  نودیص -  رهش  ناتسزوخ  ناتسا   ، 6394153911 یتسپ :  دک  کلم ،  غاب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
09163152311 و 06143777644 : 

:: 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

ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093948000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797528 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزمتسد ) حلاصم و  لماش   ) عطقنم دتمم و  یروحم  درس  ییزج و  ود  ییزج و  کت  گنر  اب  رباعم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  ناشاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناشاک رهش  حطس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش  رذابا  نابایخ  ناشاک   ، 8716631177 یتسپ :  دک  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  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

یتراظنو یتراظنو یکیفارت   یکیفارت ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخو   دیرخو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 44

رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 96 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001217000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5796587 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  یا  هقطنم  بآ  تکرش  یاهحرط  یتینما  دنمشوه  متسیس  تازیهجت  یرادرب  هرهب  بصن و  یحارط و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادم نیبرود  بصن  یارب  ورین  ترازو  تسارح  دیئات  دروم  هک  تاعالطا  یروآ  نف  تالماعم و  رد  هیاپ 5 لقادح  تیحالص  یاراد  یاهتکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هتسب 

15,194,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   759,700,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشمئاق یراس  هداج  رتمولیک 3   ، 4815898641 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظنو5797518 یکیفارت  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  بصنو  دیرخو  هحفص 7)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بآبآ تکرش   تکرش یاهحرط   یاهحرط یتینما   یتینما دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   بصن   بصن وو   یحارط   یحارط دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 96 ھحفص 8 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5796352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یحطس ششک  نعت  عون  نومزآ  تست و  تامدخ  ناونع : 

14012313 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم   PFD mask App V 1.3.0.0 هداد لیلحت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
https://www.transfinite.com/

1101004068000221 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رازفا مرن  1 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   - https://www.transfinite.com  -/ دوش هتفرگ  سامت  یلخاد 2404  هرامش 23344  اب  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیاف قباطم  تامازلا  تاصخشم و  قباطم   - ددرگ یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  رجنم  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ - 

تسویپ

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحطس یحطس ششک   ششک نعت   نعت عون   عون نومزآ   نومزآ وو   تست   تست تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 77

https ://www.transfinite.comhttps ://www.transfinite.com  / / تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم   PFD mask  App V 1 .3.0 .0PFD mask  App V 1 .3.0 .0 هداد   هداد لیلحت   لیلحت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 88
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ناهبهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهبهب رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  هنایلاس  ینابیتشپ  تایلمع  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094755000066 زاین :  هرامش 

ناهبهب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361944433 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  یرادرهش  یناقلاط  دیهش  نابایخ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726174-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726171-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن هنایلاس   هنایلاس ینابیتشپ   ینابیتشپ تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهدادرارق طیارش و  یانبم  رب  رهشمرخ  ردنب  هکبش  یطابترا و  یاه  تخاسریز  تینما  بیرض  اقترا  حرط  نیودت  یحارطزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  شش  تدم  هب  تسویپ 

1101005867000167 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/07 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یصاصتخا طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  هبتر 2  لقادح  اتفا  - همانیهاوگ  ندوباراد  - 

هباشم  هژورپ  ود  یارجا  درکلمع  تیاضر  هئارا  - 
09167727225 ناینسحم 06153507288 -  الیل  مناخ  راکرس  زاین ؛  دروم  تامدخ  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  سامت  هرامش 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنب ردنب هکبش   هکبش وو   یطابترا   یطابترا یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما بیرض   بیرض اقترا   اقترا حرط   حرط نیودت   نیودت وو   یحارطزاب   یحارطزاب ناونع : : ناونع 1010
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5797133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب عیزوت  هدادزکرم  تخاسریز  ینابیتشپ )  یرادهگن و  یاهدادرارق  لیوحت ،  یزادنا ،  هار  بصن ،   ) تایلمع رب  تراظن  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
" دهشم

1101007007000171 زاین :  هرامش 
دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق یرادرهش   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فانصا یزاسرهش و  دمآرد و  رازفا  مرن  هعومجم  دیرخ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091616000030 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  مشق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا همان  یفرعم  ای  زوجم  یاراد  حالصیذ و  عجارم  زا  هدش  تبث  یصاصتخا و  تروصب  رازفا  مرن  دیلوت  زوجم  اتفا و  زوجم  یاراد  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اه یرادرهش  هزوح  رد  تیلاعف  رازفا و  مرن  شورف  رب  ینبم  روشک  اه  یرایهد  اه و  یرادرهش  نامزاس 

7951999363 یتسپ :  دک  مشق ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نادیم  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220100-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدادزکرم هدادزکرم تخاسریز   تخاسریز ینابیتشپ )  )  ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یاهدادرارق   یاهدادرارق لیوحت ،  ،  لیوحت یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن  ) ) تایلمع تایلمع ربرب   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 111 1

فانصا فانصا وو   یزاسرهش   یزاسرهش وو   دمآرد   دمآرد رازفا   رازفا مرن   مرن هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک تسویپ 100 لیاف  تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  یارب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000189 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
دیدج تاطابترا  هاگرد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Kaspersky سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمن  یدقن  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابز نوناک  عماج  هناماس  رد  یلیصحت  هفقو  نوناق  هب  طوبرم  تارغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000066 زاین :  هرامش 

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

یرس 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یروصنم  یاقا  هرامش 09364143071  اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک 100100 تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ یارب   یارب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1313

نابز نابز نوناک   نوناک عماج   عماج هناماس   هناماس ردرد   یلیصحت   یلیصحت هفقو   هفقو نوناق   نوناق هبهب   طوبرم   طوبرم تارغت   تارغت ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا نوناک  عماج  هناماس  رد  اه  تخادرپ  اه و  مان  تبث  یزاس  لاعف  ریغ  یزاس و  لاعف  تاناکما  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000067 زاین :  هرامش 

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

یرس 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن لصاح  سامت  یروصنم  یاقا  هرامش 09364143071  اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس مرفتلپ   / نیران یتینما  هزاورد  هناماس  لوژام  هنوزفا  هخسن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000329 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هناماس رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدیدرگ  لاعف  دیدج  یداصتقا  دک   / هناماس رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ )) اهاه مان   مان تبث   تبث یزاس   یزاس لاعف   لاعف ریغ   ریغ وو   یزاس   یزاس لاعف   لاعف تاناکما   تاناکما داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 1515

هناماس هناماس مرفتلپ   مرفتلپ  / / نیران نیران یتینما   یتینما هزاورد   هزاورد هناماس   هناماس لوژام   لوژام هنوزفا   هنوزفا هخسن   هخسن ناونع : : ناونع 1616
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبسامهط مناخ  سامت 02172957003 -  نفلت  تسویپ -  لیاف  طیارش  ساسا  رب  هکبش  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000039 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبسامهط مناخ  سامت 02172957003 -  نفلت  تسویپ -  لیاف  طیارش  ساسا  رب  هکبش  ینابیتشپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  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 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000035 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 2 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1717

سنسیال سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تمالس  همیب  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 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000037 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 2 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباب یرادرهش   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kaspersky سوریو یتنآ  هلاسکی  هربراک  سنسیال 350  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050272000097 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  - سردم نابایخ  شبن  - تیالو نادیم  - لباب - ناردنزام ناتسا  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35156-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223400-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

kasperskykaspersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی هربراک   هربراک   350350 سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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دزی ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  هربراک  رورس 45  هخسن  داپ ) ماسنر   ) رازفا جاب  دض  سنسیال  دیدمت  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تسویپ  تاصخشم  داتو 

1101091426000231 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  داپ  ماسنر  رازفا  جاب  دض  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

تاصخشم داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  هربراک  رورس 45  هخسن  داپ ) ماسنر   ) رازفا جاب  دض  سنسیال  دیدمت  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو  روتکاف  شیپ   ) تسویپ

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا جاب   جاب دضدض   سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2 12 1
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

xg 450 سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000138 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  - 

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

1401/08/03 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  هدنشورف  اب  هیارک  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

xg 450xg 450 سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2222
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ناگزمره یزرواشک  داهج   :: 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

5797592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تمرف  قبط  ناگزمره  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  تیاس  زا  یتابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003757000260 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیق 

دوش یم  زیراو  هدننک  نیمات  باسح  هب  ناگزمره  یزرواشکداهج  نامزاس  رد  هطوبرم  دحاو  دیئات  زا  سپ  تخادرپ 
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک 

7915857499 یتسپ :  دک  عولط ،  نابایخ  سابعردنب ، سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662541-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662061-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طوبرم طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   اههداد   اههداد ینابزیم   ینابزیم وو   شزادرپ   شزادرپ ناونع : : ناونع 2323
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000328 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هناماس رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تسویپ  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یتایلام  روما  نامزاس  هیعالطا  قباطم  دیدج  یداصتقا  دک  نتشاد   / هناماس رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تسویپ  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هناماس هناماس ناونع : : ناونع 2424
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5796341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/15 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   pv121-tnt4a-f2r1 لدم  vdc24 زیاس ینف 1124  هرامش  کیتاموتا  رگشیامن  ناونع : 

14012810 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/23 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5796346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
evs9322-es لدم  lenze کرام وورس  ویارد  ناونع : 

14012768 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 2525

وورس وورس ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 2626
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5796370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2021/10/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
hyundai ناشن اب  تابوردرب  عاونا  نیمات  ناونع : 

14002058 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یزیمور 27 " یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001995 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست 
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095056-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تابر تابر درب   درب عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2727

یزیمور  2727"" یزیمور یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2828
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

646-1401- خد -YPGMC-119 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/7/23  زا   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5796957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زیهجت )  ات  یلاسرا  لانگیس  ندومن  کچ  درکلمع 2 - یعقاو  تست  -1  ) لماش دلوم  یتظافح  یاه  هلر  تست  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ - 

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا یتعنص  عمتجم  دوجوم  رلیوب  یتناراگ ) شزومآ و  راک ،  یارجا  تاقلعتم ،  مزاول و  هیهت  ) نویساموتا یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000784 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب زور  لقادح 30  اهتمیق  رابتعا.ددرگ  همیمض  لیمکت و  زین  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37217267-058  ، 37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( زیهجت زیهجت اتات   یلاسرا   یلاسرا لانگیس   لانگیس ندومن   ندومن کچکچ   - - 22 درکلمع   درکلمع یعقاو   یعقاو تست   تست -- 11  ) ) لماش لماش دلوم   دلوم یتظافح   یتظافح یاه   یاه هلر   هلر تست   تست ناونع : : ناونع 2929

رلیوب رلیوب یتناراگ ) ) یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ راک ،  ،  راک یارجا   یارجا تاقلعتم ،  ،  تاقلعتم وو   مزاول   مزاول هیهت   هیهت )) نویساموتا نویساموتا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS power تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادم  اب  قباطم   SIEMENS cpu

1101090260000493 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  یتراجت  مان   6EP 1333 لدم زاف  کت  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
تعنص هدنیآ  یروانف  دامن  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6es7 لدم یتعنص  نویساموتا  دنمشوه  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یلام و  یتف ،  کرادم  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244034  هرامش  هب  یزربلا  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38244040-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENS power S IEMENS cpuSIEMENS power S IEMENS cpu ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیم ژاپمپ  هاگتسیا  رد  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  تسویپ  تاصخشم  قباطم  قیقد  رازبا  نویساموتا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000229 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7322-1HH01-0AA0 لدم هلاناک  لاتیجید 16  یجورخ  تراک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  راک  هموزر  تمیق و  داهنشیپ  تسا -  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیقد قیقد رازبا   رازبا وو   نویساموتا   نویساموتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3232
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسأت شیامرگ و  شیامرس و  قیرح ، ءافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  لماش  هناخروتوم  یربهار  یرادهگن و  سیورس و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... روتارنژ و لزید  یکیرتکلا ، تاسیسأت  نآ و  یبناج 

شیپ حرش  هب  نکسم  کناب  یاه  هناخروتوم  تاسیسات  یرادهگن  سیورس و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  تاصخشم  .تسا  هباشم  تامدخ  دک  تهج :  اهب  مالعتسا 
.تسویپ دادرارق  تمرف  روتکاف و 

1101003609000093 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عوطقم  1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

شیپ حرش  هب  نکسم  کناب  یاه  هناخروتوم  تاسیسات  یرادهگن  سیورس و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  تاصخشم  .تسا  هباشم  تامدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ دادرارق  تمرف  روتکاف و 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو شیامرس   شیامرس قیرح ، ، قیرح ءافطا   ءافطا وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لماش   لماش هناخروتوم   هناخروتوم یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید یکیرتکلا ، ، یکیرتکلا تاسیسأت   تاسیسأت وو   نآنآ   یبناج   یبناج تاسیسأت   تاسیسأت وو   شیامرگ   شیامرگ
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دهشم داژن  یمشاه  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دیدج تراچ 

یوضر 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هدش  تسویپ  تاصخشم  قبط  (FLEXES متسیس لنپ  هدننکرارکت  ) ریذپ سردآ  قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090865000116 زاین :  هرامش 

دیدج تراچ  دهشم  داژن  یمشاه  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب رادیرخ  رابنا  ات  الاک  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیم  داتدروم  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف  الاک.دشابیمن  ریذپناکما  هام  زارتمک 6 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هدازیلع  سدنهم  نفلت 09365068380 اب  یلیمکت  تاعالطا  وموزل  تروص  رد  دشابیم  الاک  هدننک  نمات 

9155788869 یتسپ :  دک  حتفم 14 ،  یاهتنا  بالط -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2737011-0513  ، 32737011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32722322-051 :: 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

نارهت ناتسا  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 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قیط  هعبات  بعش  یداتس و  نامتخاس  تهج  فلتخم  نازوا  رد  قیرخءافطا  لوسپک  عاونا  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005223000010 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 505 دادعت : 
1402/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دحاو قیرط  زا  یلام  هیوست  هب  تبسن  هدننک  نیمات  زا  هتبثم  دانسا  هئارا  رظان و  دحاو  داتو  راک  ماجنا  زا  سپ  نارهت  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دومن دهاوخ  مادقا  یراد  هنازخ 

1598913319 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هزیوه  لته  بنج  یهلا   تاجن  داتسا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87712500-021  ، 88900111-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88903225-021 :: 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

(( FLEXESFLEXES متسیس   متسیس لنپ   لنپ هدننکرارکت   هدننکرارکت )) ریذپ ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3434

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا قیط   قیط هعبات   هعبات بعش   بعش وو   یداتس   یداتس نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج فلتخم   فلتخم نازوا   نازوا ردرد   قیرخءافطا   قیرخءافطا لوسپک   لوسپک عاونا   عاونا ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3535

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یاهب  مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ییولیک  هدننک 5-6-10  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000365 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  تایه  یتراجت  مان  یزلف  نزخم   WTF10 لدم  Lit 10 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک  یردنلیس  کت  تسیمرتاو  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
تایه

نزخم 10 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

SYNERGY یتراجت مان  لوسپک   kg 6 یردوپ دماج  قیرح  ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسیابیم  هدنشورف  دشابیم  یضرف  هناماس  رد  هدش  تبث  یاهالاک  حرش  دک و  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ 
07731682588 سکفلت :  یقداص 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682588-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم ییولیک   ییولیک   55 -- 66 -- 1010 هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یتناراگ 12  ابددع  رپمآ 30  یرتاب 7/2   ---- EN54 رادناتسا یاراد  GST دنرب نوز  قیرح 16  مالعا  لنپ  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000675 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیمز نایک  یایله  رگشالت  ناراک  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   GST Co.LTD یتراجت مان   DI-9204 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ههام   1212 یتناراگ   یتناراگ ابددع   ابددع   3030 رپمآ   رپمآ   7/27/2 یرتاب   یرتاب  ----  ---- EN54EN54  رادناتسا رادناتسا یاراد   یاراد GSTGST دنرب   دنرب نوز   نوز   1616 قیرح   قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 3737

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم هنایار - - هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   هنایار -  -  هنایار ردیر   ردیر مرمر    -  - LCDLCD  روتینام روتینام هنایار - - هنایار رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید   هنایار -  -  هنایار سیک   سیک دیلک - - دیلک هحفص   هحفص سوام -  -  سوام ناونع : : ناونع
دربردام دربردام لانرتنیا - - لانرتنیا هکبش   هکبش تراک   تراک هنایار -  -  هنایار

3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرتویپماک تازیهجت  متسیس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000065 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 406XT لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FCR-6140 لدم یکشم   USB دیلک هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

روپاگنس هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   8X لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

یشخب ردان  هدننک  هضرع  عجرم   GB 1 تیفرظ  KINGMAX لدم هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 2/8 شزادرپ تعرس   LGA TARY لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

لامش تراجت  میحر  هدننک  هضرع  عجرم   ORINOL UNITED یتراجت مان   SB-PS8-FB لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتویپماک تازیهجت  متسیس و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110174  هرامش  هکبش ) لباک   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985005210 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 7625 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هدیفر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  کلبش  تازیهجت  تاقحلم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090812000034 زاین :  هرامش 

نارهت هدیفر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقلح  2  ) لباک رتم  ژارتم 610   ... IT نفلت هدازیلع  ناطلس  سدنهم  یلخاد 221  نفلت 23570   ... یراک ههام  تخادرپ 2  دوش ...  عوجر  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشلبیم رظن  دم  تراپ  قرب  ظفاحم  تسویپ و  رد  تاحیضوت  قبط  یرتم )  لماک 305 

1935973476 یتسپ :  دک   ، 9 کالپ یبونج  یمبلس  وگوزردناراولب خ  هیرطیق  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22678517-021  ، 22678526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22232741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3939

تسویپ تسویپ قبط   قبط کلبش   کلبش تازیهجت   تازیهجت وو   تاقحلم   تاقحلم ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  لدبم  یطابترا  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

دوش یراددوخ  یجراخ  یالاک  هئارا  زا  یلخاد  هنومن  ندوب  دوجوم  تروص  رد 
1101093228001430 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناروانف هدننک  هضرع  عجرم  شناد  راگنوترپ  تاعالطا  ناروانف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RS232-485 لدم لایرس  تروپ  لدبم  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

شناد راگنوترپ  تاعالطا 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدبم لدبم یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تندنیا  حرش  قبط  تروپ  چوس 48  هکبش و  تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000250 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

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

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 چوس   چوس وو   هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  تینما " تخاسریز و   " تراظن یحارط و  تخانش ،  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000228 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  راک  هموزر  یتساوخرد و  یاهزوجم  هارمه  هب  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساساربژراش  اب  تراک  میسو  یا  هراوهام  نفلت  ملق  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000115 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تینما " " تینما وو   تخاسریز   تخاسریز  " " تراظن تراظن وو   یحارط   یحارط تخانش ،  ،  تخانش هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4343

مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا ساساربژراش   ساساربژراش اباب   تراک   تراک میسو   میسو یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت ملق   ملق دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  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 16 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تاحیضوت  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  قباطم  تسیابیم  زاین  دروم  یاهالاک  هیلک  حرش 

1101092052000220 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RM220800 دک  A 800 نایرج تدش   V 220 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  ریافیتکر  رژراش  الاک :  مان 
یپ سا  یپ  یتراجت  مان  کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدنزاس 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

.دشاب  Part Number: B3227SVAC اب قباطم  تسیاب  یم  زاین  دروم  یالاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هیهت   EPCOS دنرب اب  تسیاب  یم  الاک  -2

.تسا یمازلا  یمسرروتکاف  هئارا  -3
.ددرگ یم  ماجنا  ینف  سرزاب  دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراکزور  هیوست 20  -4

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84991-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریافیتکر ریافیتکر رژراش   رژراش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

5797598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداتس یاهنامتخاس  کر  ارجا  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000155 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  اب  قباطم  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  اب  قباطم  دروم   1 دادعت : 

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

دشابیم تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دوش هداد  تمیق  دک  ناریا  کی  بلاق  رد  غلبم  لک 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81563049-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5796935 شیاپ  هناماس  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  هنایلاس  ینابیتشپ  تایلمع  هحفص 8)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لانرتنیا5796958 کسید  دراه  تلاب -  هتسب  رادم  نیبرود  یطابترا -  هکبش  هحفص 54)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب5796974 ییویدار  هاگتسد  کسیدراه و 10  ددع  2 رآ ، یو  نا  هاگتسد  1 نیبرود ، هاگتسد  دیرخ 5
یزادنا هار  بصن و  هنیزه  هارمه 

هحفص 54) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردنب5797121 هکبش  یطابترا و  یاه  تخاسریز  تینما  بیرض  اقترا  حرط  نیودت  هحفص 8)یحارطزاب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادهگن و5797133 یاهدادرارق  لیوحت ،  یزادنا ،  هار  بصن ،   ) تایلمع رب  تراظن  هرواشم و 
هدادزکرم تخاسریز  ینابیتشپ ) 

هحفص 8) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5797380 مرفتلپ   / نیران یتینما  هزاورد  هناماس  لوژام  هنوزفا  هحفص 8)هخسن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5797385 ینابیتشپ  هحفص 8)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یداتس یداتس یاهنامتخاس   یاهنامتخاس کرکر   ارجا   ارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

طوبرم5797592 یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  هحفص 8)شزادرپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانتسا لباق  ریغ  هباشمدکناریا.تسویپ و  قباطم  ناتسرهش  دهشم و  بعش  تهج  هزادنا  ود  رد  یلم  کناب  مرآ  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدننک  نیمات  اب  لمح.تسا 

1101001135000102 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یئاین رذآ  روپ  یمیحر  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  زیاس  کیلیرکا  سنج  یتاغیلبت  موینلچ  ولبات  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

اب لمح.تسا  دانتسا  لباق  ریغ  هباشمدکناریا.تسویپ و  قباطم  ناتسرهش  دهشم و  بعش  تهج  هزادنا  ود  رد  یلم  کناب  مرآ  بصن  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات 

9187814571 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  بعشروما  هرادا  - رهمگرزبوراهب لصافدح  - داجسراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37641590-051  ، 37637756-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37646494-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

کیتاموتا5796341 هحفص 20)رگشیامن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتاغیلبت یتاغیلبت موینلچ   موینلچ ولبات   ولبات هزادنا -  -  هزادنا ودود   ردرد   یلم   یلم کناب   کناب مرآ   مرآ بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایور رهشون - یاهروحم  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000318 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روک کمن  یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تازیهجتو  ناوخ  کالپ  نیبرود  یارجاو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098226000004 زاین :  هرامش 

کارا ناتسرهش  یزکرم  شخب  روک  کمن  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تس / ددع / رتم هاگتسد /  1388 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 
کارا یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3816177653 یتسپ :  دک  تریصب 4 ،  هچوکدیفم  خیش  نابایخ  ماما  نابایخ  یاهتنا  کارا  ناتسرهش  یزکرم  ناتسا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38622140-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38622140-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایور نایور رهشون - - رهشون یاهروحم   یاهروحم لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4848

هطوبرم هطوبرم تازیهجتو   تازیهجتو ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود یارجاو   یارجاو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

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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هنزرو یرادرهش   :: 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 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

5796593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلافسآ ریز  رد  هدافتسا  تهج  سیب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ  تسا -  هباشم  دک  ناریا 

نایقت سدنهم   09131253514
1101093739000056 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هنزرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کدف هرد  مرخ  هسام  نش و  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  سیب  طولخم  الاک :  مان 

نت 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلافسآ ریز  رد  هدافتسا  تهج  سیب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ  تسا -  هباشم  دک  ناریا 

نایقت سدنهم   09131253514

8375166571 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  هنزرو - دور - نب  شخب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46482220-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46482002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلافسآ تلافسآ ریز   ریز ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج سیب   سیب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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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هنزرو یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب ویناک -  لودج و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ  تسا -  هباشم  دک  ناریا 

یا هلحرم  یدقن و  یبیکرت -  تخادرپ 
نایقت سدنهم   09131253514

1101093739000058 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هنزرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نوتب زمره  هدننک  هضرع  عجرم   cm 12/7 عافترا  60x35 cm داعبا لدم 600  ویناک  ینابایخ  لودج  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینتب ویناک -  لودج و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ  تسا -  هباشم  دک  ناریا 

یا هلحرم  یدقن و  یبیکرت -  تخادرپ 
نایقت سدنهم   09131253514

8375166571 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  هنزرو - دور - نب  شخب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46482220-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46482002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب ویناک -  -  ویناک وو   لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  )POE ددع یریوصت و 10  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 5  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یلخاد  هدش  یرادیرخ  یاهالاک  یناریا  یالاکزا  تیامح  تهج  هب 

1101001423000119 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مشق شزادرپ  ریصب  هدننک  هضرع  عجرم  ریصب  یتراجت  مان   BSRLPRx-2LP لدم یا  هداج  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسردو  لماکار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POEPOE  ددع ددع   1010 وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 6  یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ  - امرس شراب و  لصف  رد  رباعم  رد  یشاپ  کمن  تهج  یکاروخ  ریغ  کمن  نترازه  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا همیمض  تخادرپ  طیارش  - تسا

1101094594000027 زاین :  هرامش 
زیربت شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیگن تراجت  باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم   IANS یتراجت مان   g 50 یا هشیش  فرظ  تشرد  هناد  ایرد  کمن  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش - تسا یتسویپ  تسیل  قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ  - امرس شراب و  لصف  رد  رباعم  رد  یشاپ  کمن  تهج  یکاروخ  ریغ  کمن  نترازه  5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا همیمض  تخادرپ 

5184945391 یتسپ :  دک  زیربت ،  هقطنم 6  یرادرهش  نامتخاس  رگراک -  نادیم  وتنس -  هداج  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2864570-041  ، 32864570-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32862657-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرس امرس وو   شراب   شراب لصف   لصف ردرد   رباعم   رباعم ردرد   یشاپ   یشاپ کمن   کمن تهج   تهج یکاروخ   یکاروخ ریغ   ریغ کمن   کمن ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قبط  ینف  تاصخشم  دادعت و  هب  یکیفارت  ینمیا و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001144000105 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
فیس ربارت  نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . UEC Co هدنزاس عجرم  زیاس  کت  رتسا  یلپ  سنج  گنربش  ینمیا  هقیلج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زور  تخادرپ 30 دوشیم -  هداد  تدوع  دشاب  تساوخرد  زا  ریغ  الاک  هک  یتروص  رد  تسا -  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن هئارا  اجکی  یلک و  تمیق  مالقا  لک  یارب  دنیامن - تسویپ  روتکاف  شیپ  سامت و  هرامش  - 

5136845353 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  عطاقت  ییابطابط  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4487154-0413  ، 34460064-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235753-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتسا رتسا یلپ   یلپ سنج   سنج گنربش   گنربش ینمیا   ینمیا هقیلج   هقیلج یکیفارت / / یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 96 ھحفص 43 
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درونجب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یرادشه  کملا  یاراد  هیاپ  رد  بسانم  یتیوقت  تس  یاراد  ییاهتنا  یلصا و  ییادتبا  هعطق  یاراد 3 ینابایخ  هدننک  ادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  قبط  هدننکادج  یاهتنا  ادتبا و 

1101005297000138 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.316 دک ینلیتا  یلپ  سنج   cm 43 ییاهتنا هعطق  ینابایخ  هدننک  ادج  طخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک سامت  هرامش  ددرگ  هئارا  لیابوم  سامت  هرامش  مالعتسا و  هدنرب  هدهع  هب  یرادرهش  رابنا  ات  لمح  ددرگ و  هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزوریف 09159841686 کیفارت 

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بسانم بسانم یتیوقت   یتیوقت تستس   یاراد   یاراد ییاهتنا   ییاهتنا وو   یلصا   یلصا ییادتبا   ییادتبا هعطق   هعطق یاراد  33 یاراد ینابایخ   ینابایخ هدننک   هدننک ادج   ادج ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 96 ھحفص 44 
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گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش نامتخاس  تاموتا  برد  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000059 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: 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

بعش بعش نامتخاس   نامتخاس تاموتا   تاموتا برد   برد یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 96 ھحفص 45 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسین کالم  هباشم و  دکناریا   ( تسویپ قبط  یا (  هشیش  تاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000215 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یزورون یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

سامت 09151866107 هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: 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

تسین تسین کالم   کالم وو   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ( ( تسویپ تسویپ قبط   قبط یایا (  (  هشیش   هشیش تاموتا   تاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 96 ھحفص 46 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  قبط  هرجنپ ( ظافح   * ینودراکآ برد  تاموتا *  تازیهجت   * تاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001258000084 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هرجنپ ظافح   * ینودراکآ برد  تاموتا *  تازیهجت   * تاموتا برد  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
ددع  21 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

نایفرشا 09153119382 یاقآ  یروانف  کرهش  دابآ  نسح  هداج  دیدزاب :  لحم 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: 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

هرجنپ هرجنپ ظافح   ظافح ینوئدراکآ -  -  ینوئدراکآ برد   برد تاموتا -  -  تاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 96 ھحفص 47 
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب برد  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000138 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 
) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد تدوع  الاک  رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: 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

یقرب یقرب برد   برد لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 5959

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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ناهفصا ناتسا  رد  تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیروکس 6*6 هشیش  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093380000006 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نیوزق هشیش  هدنزاس  عجرم   mm 6 تماخض دیفس  هداس  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 

ماج 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دات  دروم  تسویپ  کرادم  قبط  یتساوخرد  یالاک 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  بیرج ،  رازه  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36682509-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیروکس تیروکس هشیش   هشیش بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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طسوتم نایدوم  یتایلامروما  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 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یا  هرکرک  برد  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  اهدرادناتسا  تایئزج  بصن و  یاه  لحم  ریواصت 

1101093385000015 زاین :  هرامش 
طسوتم نایدوم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587773611 یتسپ :  دک  کالپ 314 ،  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88512288-021  ، 88743697-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88512288-021 :: 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

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   اهدرادناتسا   اهدرادناتسا تایئزج   تایئزج وو   بصن   بصن یاه   یاه لحم   لحم ریواصت   ریواصت کیتاموتا   کیتاموتا یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  سابعردنب  رهش  حطس  هبعش  تهج 8  هنهد  دادعت 26  هب  کیتاموتا  یدالوف  پآ  لور  برد  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ،

1101004076000025 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 26 دادعت : 

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

دک ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  اب  سابعردنب  رهش  حطس  هبعش  تهج 8  هنهد  دادعت 26  هب  کیتاموتا  یدالوف  پآ  لور  برد  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم 

دک ناتسا ،  بعش  تسرپرس  نکسم  کناب  ناریا -  همیب  یور  هب  ور  یکولب -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913953111 یتسپ : 

32239623-076  ، 32234316-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234083-076 :: 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

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ تفن  رابنا  رد  یناشن  شتآ  هلوس  رابنا  یا  هرکرک  برد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000142 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهباچ تفن  رابنا  رد  یناشن  شتآ  هلوس  رابنا  یا  هرکرک  برد  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339984-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا یدالوف   یدالوف پآپآ   لور   لور برد   برد یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

تفن تفن رابنا   رابنا ردرد   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هلوس   هلوس رابنا   رابنا یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدافتسا  تهج  تسالپ  دنس  هشیشو  دیفس  لیفورپ  اب  هارمه  کیتاموتا  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد تسویپ  تسیل  ( تسه هباشم  دک  ناریا  )

1101095166000175 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

کالفا نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  ردالاوآ  یتراجت  مان  سکمروت  لدم  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یم مج  دیحوت  ناتسرامیب  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  الاک  لیوحت  لحم  - دوش دیق  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09177739039hrhd s\ivlka یگنهامه تهج  سامت  هرامش  - دشاب شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  - دشاب

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623174-077  ، 37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسالپ تسالپ دنس   دنس هشیشو   هشیشو دیفس   دیفس لیفورپ   لیفورپ اباب   هارمه   هارمه کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد 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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زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرزاب نامتخاس  یئوشور  یارجا  یناشن و  شتآ  بآ  یاه  رختسا  یبوریال  یناشن ,  شتآ  هناخ  روتوم  یلیر  برد  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیماظن تفن  رابنا  یجورخ  برد 

1101092196000101 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن و شتآ  بآ  یاه  رختسا  یبوریال  یناشن ,  شتآ  هناخ  روتوم  یلیر  برد  تاریمعت  لماش :  ریداقم  تروص  هس  ره  یداهنشیپ  خرن  زیلانا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  خرن  داهنشیپ  تسویپ  تسیاب  یم  هیماظن  تفن  رابنا  یجورخ  برد  یسرزاب  نامتخاس  یئوشور  یارجا 

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: 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

برد برد یسرزاب   یسرزاب نامتخاس   نامتخاس یئوشور   یئوشور یارجا   یارجا وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   یاه   یاه رختسا   رختسا یبوریال   یبوریال یناشن ,  ,  یناشن شتآ   شتآ هناخ   هناخ روتوم   روتوم یلیر   یلیر برد   برد تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع
تفن تفن رابنا   رابنا یجورخ   یجورخ

6565
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ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چناپ لور  هرکرک  دیرخ  ام - سانشراک  دیئاتاب  ناتسلگ -  ناتسا  یلم  کناب  بختنم  بعش  رد  ناگیار  لیوحت  هباشم  - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  تسیل  قبط 

1101003681000031 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط چناپ  لور  هرکرک  دیرخ  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ناتسلگ -  ناتسا  یلم  کناب  بختنم  بعش  رد  ناگیار  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
32267754-017 یمازلا -  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  تسیل 

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230054-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چناپ چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ  - ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000150 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلکوت 09912703745 سدنهم  یاقا  اب  ینف  لاوس  ددرگ - یرازگراب  قوف  تکرش  کرادم  اب  لیمکت و  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520003-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5796799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تازیهجت ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000129 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/23 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ ظاحل   ظاحل قیقد   قیقد روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب لکلک   تمیق   تمیق تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   NVRNVR کسید - - کسید دراه   دراه هتسبرادم - - هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6767

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868
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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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  - هیارک شیپ  تروصب  لمح  - نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001033 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 : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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

رهشون یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعتسا گرب  قباطمریوصت  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092572000083 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رهشون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یمالعتسا گرب  قباطمریوصت  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالعتسا گرب  قباطمریوصت  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651767544 یتسپ :  دک  رهشون ،  یرادرهش  دادرخ  هدزناپ  نابایخ  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52332221-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52334302-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 6969

ریوصت ریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   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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ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: 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 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

5796885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  سناژروا  هژورپ  تاموزلم  هتسب و  رادم  نیبرود  ملق  دیرخ 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  بلاق  رد  سناژروا  دحاو  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 

1101050160000156 زاین :  هرامش 
ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   UVC78B33 لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب متسیس  بصن  الاک و  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یرازگراب  لیمکت و  دادرارق  سیون  شیپ  لماک و  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف 

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادم رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط سناژروا   سناژروا هژورپ   هژورپ تاموزلم   تاموزلم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ملق   ملق   1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق بلاق   بلاق ردرد   سناژروا   سناژروا دحاو   دحاو هتسب   هتسب

7171
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نارایماک 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5796888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005116000150 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شنم ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD862MF-E لدم  IP Megapixel هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نارایماک رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: لیذ تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  - دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 8   ds-2cd2683g1-iz - 1

ددع دادعت 1   ds-7716ni-k4-2
ددع یلصا 1  شفنب  تیابارت  دراه 4  -3

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: 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

IP MegapixelIP Megapixel هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7272
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مب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تازیهجت  لماک  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094167000046 زاین :  هرامش 

مب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

کنویکسا یطابترا  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   B45ST50A لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 1 دادعت : 

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

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  امتح  دشاب  یم  تسویپ  هب  تازیهجت  لماک  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
چیئوس  سکاب ؛ تکاد , تکوس , لباک , دراه , یسکالف , نیبرود , لماش  لماک  تسیل 

مب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  رد  یزادنا  هار  بصن و  لماش 
هیدات 09351299107 یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  ههام و  کی  تخادرپ 

7661713669 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سیدرپ  سراف  جیلخ  راولب  مب  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44219324-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44219324-034 :: 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

لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه تلاب -  -  تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یطابترا -  -  یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7373
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دورناوج 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هنیزه  هارمه  هب  ییویدار  هاگتسد  وکسیدراه 10  ددع  2 رآ ، یو  نا  هاگتسد  1 نیبرود ، هاگتسد  دیرخ 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005401000051 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دورناوج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-220 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  ییویدار  تاملاکم  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

هداد شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-S100T20V22 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N162-401408 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 16  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

رظن رد  یرتم  لکد 15  یوررب  ماد  دیپسا  نیبرود  هارمه  هب  ییویدار  کنیل  هعومجم 5  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دورناوج  ناتسرهش  راک  یارجا  لحم  .دوش  هتفرگ 

6798143114 یتسپ :  دک  یولوم ،  نادیم  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222221-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46229401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه هارمه   هارمه هبهب   ییویدار   ییویدار هاگتسد   هاگتسد   1010 وو   کسیدراه   کسیدراه ددع   ددع 22 رآرآ ، ، یویو   نانا   هاگتسد   هاگتسد 11 نیبرود ، ، نیبرود هاگتسد   هاگتسد 55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک 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 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعتب 15   DS2CD2T43G2-41 لدم نژیو  کیاه  تلوب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسوبپ تساوخرد  قباطم  هاگتسد  دادعتب 5   DS-CD2143G2IU لدم ماد  نیبرود 

1101001609002599 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds- 2cd 2142 fwdl لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک  زور  هیوست 60  هباشم -  دک  ناریا  هدننک -  نیمات  هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  دادعتب 15   DS2CD2T43G2-41 لدم نژیو  کیاه  تلوب  نیبرود 

یتسوبپ تساوخرد  قباطم  هاگتسد  دادعتب 5   DS-CD2143G2IU لدم ماد  نیبرود 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 دادعتب   دادعتب   DS-CD2 143G2 IUDS-CD2 143G2 IU  لدم لدم ماد   ماد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1515 دادعتب   دادعتب   DS2CD2T43G2 -41DS2CD2T43G2 -41 لدم   لدم نژیو   نژیو کیاه   کیاه تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
یتسوبپ یتسوبپ تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم هاگتسد   هاگتسد

7575
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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 07 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5797155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش  یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000350 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست دوش   دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس 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 96 ھحفص 62 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات و تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  سدقم  عافد  هزوم  یگنهرفزکرم و  نامتخاس  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیل ددجم  یراذگراب 

1201005220000254 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسیل ددجم  یراذگراب  دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  سدقم  عافد  هزوم  یگنهرفزکرم و  نامتخاس  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل   1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم یراذگراب  دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  سدقم  عافد  هزوم  یگنهرفزکرم و  نامتخاس  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیل

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5796376 تازیهجتو  ناوخ  کالپ  نیبرود  یارجاو  بصنو  هحفص 37)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5796614POE ددع یریوصت و 10  تراظن  نیبرود  هحفص 37)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5796478- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 54) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نیبرود نیبرود تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

مالعا5796686 متسیس  لماش  هناخروتوم  یربهار  یرادهگن و  سیورس و  تایلمع  یارجا  یراذگاو 
، یکیرتکلا تاسیسأت  نآ و  یبناج  تاسیسأت  شیامرگ و  شیامرس و  قیرح ، ءافطا  قیرح و 

 ... روتارنژ و لزید 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رپمآ 579724830 یرتاب 7/2   ---- EN54 رادناتسا یاراد  GST دنرب نوز  قیرح 16  مالعا  لنپ  هاگتسد   2
ههام یتناراگ 12  ابددع 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا را  ما  رد  هدافتسا  تهج  هژیو  یرتم  لباک 7  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ecg دیل لباک 6  یروسسکا  یاراد 

temp بارپ ددع  کی 
nibp فاک ددع  کی 

spo2 نشنتسکا بارپ  ددع  کی 
1101093780000122 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Jam S3 لدم یکشزپ  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

تداعس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: 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

یکشزپ5796669 رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 64)هاگتسد  سسکا  ( سسکا

یکشزپ یکشزپ رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هطوبرم5796376 تازیهجتو  ناوخ  کالپ  نیبرود  یارجاو  بصنو  هحفص 37)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظنو5797518 یکیفارت  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  بصنو  دیرخو  هحفص 7)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5796824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورشیپ ) ای  لاچوت  دنرب   ) راد هجرد  یردوپ  ییولیک  یناشنشتآ 12  لوسپک  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ورشیپ ای  لاچوت  دنرب   ) راد خرچ   co2 ییولیک یناشنشتآ 12  لوسپک  - 2

1101001262000636 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   lit 12 تیفرظ یزلف  ردنلیس  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 40 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   P12J لدم  kg 12 ردنلیس یناشن  شتآ   external cartrige ردوپ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد خرچ   خرچ   co2co2 ییولیک   ییولیک   1212 یناشنشتآ   یناشنشتآ لوسپک   لوسپک - - 22 ورشیپ ) ) ورشیپ ایای   لاچوت   لاچوت دنرب   دنرب  ) ) راد راد هجرد   هجرد یردوپ   یردوپ ییولیک   ییولیک   1212 یناشنشتآ   یناشنشتآ لوسپک   لوسپک - - 11 ناونع : : ناونع
(( ورشیپ ورشیپ ایای   لاچوت   لاچوت دنرب   دنرب ))

7979
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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

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5797135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هامود  هیوست   * یناریا کی  هجرد  سنج  یلیات )  ) یرانیمس نلاس  قیرح  دض  تکوم  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000167 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
نارامج گنشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYA یتراجت مان   kg 8 یلور هتسب   m 2 ضرع یرتسا  یلپ  هداس  تکوم  الاک :  مان 

لور 200 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هامود  هیوست   * یناریا کی  هجرد  سنج  یلیات )  ) یرانیمس نلاس  قیرح  دض  تکوم  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعا5796686 متسیس  لماش  هناخروتوم  یربهار  یرادهگن و  سیورس و  تایلمع  یارجا  یراذگاو 
، یکیرتکلا تاسیسأت  نآ و  یبناج  تاسیسأت  شیامرگ و  شیامرس و  قیرح ، ءافطا  قیرح و 

 ... روتارنژ و لزید 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لوسپک5796824 - 2 ورشیپ ) ای  لاچوت  دنرب   ) راد هجرد  یردوپ  ییولیک  یناشنشتآ 12  لوسپک  - 1
( ورشیپ ای  لاچوت  دنرب   ) راد خرچ   co2 ییولیک یناشنشتآ 12 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح

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

5796869(FLEXES متسیس لنپ  هدننکرارکت  ) ریذپ سردآ  قیرح  نالعا  هحفص 25)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرتسا5797135 یلپ  هداس  هحفص 5)تکوم  قیرح  ( قیرح

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

5797184 . تسویپ یاهب  مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ییولیک  هدننک 5-6-10  هحفص 25)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رپمآ 579724830 یرتاب 7/2   ---- EN54 رادناتسا یاراد  GST دنرب نوز  قیرح 16  مالعا  لنپ  هاگتسد   2
ههام یتناراگ 12  ابددع 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یرتسا یرتسا یلپ   یلپ هداس   هداس تکوم   تکوم ناونع : : ناونع 8080
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

هطوبرم5796376 تازیهجتو  ناوخ  کالپ  نیبرود  یارجاو  بصنو  هحفص 37)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5796478- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 54) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش5796587 یاهحرط  یتینما  دنمشوه  متسیس  تازیهجت  یرادرب  هرهب  بصن و  یحارط و  دیرخ ،
بآ

هحفص 8) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5796614POE ددع یریوصت و 10  تراظن  نیبرود  هحفص 37)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 54)نیبرود5796821 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت5796849 شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 54)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن5796885 تسویپ  تساوخرد  قبط  سناژروا  هژورپ  تاموزلم  هتسب و  رادم  نیبرود  ملق  دیرخ 14 
تسویپ دادرارق  بلاق  رد  سناژروا  دحاو  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  و 

هحفص 54) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5796888IP Megapixel هتسب رادم  هحفص 54)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لانرتنیا5796958 کسید  دراه  تلاب -  هتسب  رادم  نیبرود  یطابترا -  هکبش  هحفص 54)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب5796974 ییویدار  هاگتسد  کسیدراه و 10  ددع  2 رآ ، یو  نا  هاگتسد  1 نیبرود ، هاگتسد  دیرخ 5
یزادنا هار  بصن و  هنیزه  هارمه 

هحفص 54) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لدم5797019 ماد  نیبرود  ددع  دادعتب 15   DS2CD2T43G2-41 لدم نژیو  کیاه  تلوب  نیبرود 
یتسوبپ تساوخرد  قباطم  هاگتسد  دادعتب 5   DS-CD2143G2IU

هحفص 54) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5797416 تازیهجت  لیوحت  هحفص 54)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظنو5797518 یکیفارت  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  بصنو  دیرخو  هحفص 7)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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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

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یتساوخرد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000241 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات الاک  لمح  هنیزه  .دوش  هئارا  تسویپ ، رد  یمالعا  قیقد  تاصخشم  هب  هجوت  اب  تسیابیم  اهداهنشیپ  اذل  هدوب ، یلک  درب  رد  یمالعا  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  .تسا  یمازلا  نامزاس ، سانشراک  دات  اب  لصا  یتناراگ  هئارا  .دشابیم  هدنشورف  هدهعب  نامزاس  رابنا 

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22167463-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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

هنایار5796915 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 68)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 96 ھحفص 68 
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  تاقلعتمو  رورس  قاتا  قرب  یاه  ولبات  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000132 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  m 100 لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x10 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس 
فالک 72 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
ولبات نامرک  یتراجت  مان  تظافح 42  هجرد   A 2500 نایرج تدش   kv 24 ژاتلو قرب  عیزوت  دربراک   Drawout حرط هداتسیا  طسوتم  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ولبات نامرک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
دربیاه قرب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   C.T یتراجت مان   cm 5 ضرع  m 2 لوط قرب  یاه  لباک  تیاده  صوصخم  هزیناولاگ  ینیس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حلاصم یراک و  هدنک   ، لمح لیبق  زا  ارجا  هنیزه  دشاب ، تسیاب  یم  تسویپ  لیاف  هشقن و  قباطم  قرب  یاه  ولبات  یارجا  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطزا  سپ  تامدخ  یاهبو  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزیناولاگ هزیناولاگ ینیس   ینیس طسوتم   - - طسوتم راشف   راشف قرب   قرب ولبات   ولبات ناشفا - - ناشفا قرب   قرب میس   میس تاقلعتمو -  -  تاقلعتمو رورس   رورس قاتا   قاتا قرب   قرب یاه   یاه ولبات   ولبات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 96 ھحفص 69 
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یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  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 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003066000019 زاین :  هرامش 

یشزوما یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
HPE 32GB (1×32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 Registered Smart Memory Kit PN:P00924-B21 - 

ددع دادعت 20 (For HP Proliant DL380 G10)
 HPE 32GB (1×32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 Registered Smart Memory Kit PN:728629-B21

ددع 16 دادعت ( For HP Proliant DL380 G9)
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یلصاربتعم  یتناراگ  یاراد  (Retail Pack  ) ون و  لانیجروا ) ) یلصا یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  تخادرپ  هجوداتو  الاک  لیوحت  زا  سپ  .دامرف  یرادوخ  ادج  دزوی ) ) مود تسد  ای  رفیر  ایو  هباشم  تالوصحم  هئارا  زا 

 : یتسپ دک  کالپ 173 ،  یتشدلا  رصق  دیهش  هچوک  هدیسرن  دنز  ناخ  میرک  لپ  هب  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1584743517

88831161-021  ، 88843251-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88843251-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس مرمر   ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یسرباسح 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 18 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هضرع عجرم   HP یتراجت مان   HP 900GB 10K DP لدم  GB 900 تیفرظ رورس  کسید  دراه  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتامروفنا دحاو  هیدات  اسرب و  نازادرپ  شواک  هدننک 

1101001013000012 زاین :  هرامش 
یسرباسح نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 900GB 10K DP لدم  GB 900 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 900GB 10K DP لدم  GB 900 تیفرظ رورس  کسید  دراه  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا دحاو  هیدات  اسرب و 

1513836511 یتسپ :  دک  نابایخ 15 پ 7 ،  ریصق  دمحا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82182143-021  ، 82182100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88722435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رجفلاو نامتخاس  رورس  قاتا  تهج  تشگنا  رثا  صیخشت  تیلباق  اب  یکینورتکلا  لفق  هب  زهجم  تقرسدض  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001533 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم رازگرب  رجفلاو  نامتخاس  نوراک -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  رد  حبص  تعاس 10  خیرات 1401/07/25  رد  تیزیو  تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177233-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   HPHP  یتراجت یتراجت مان   مان   HP 900GB 10K DPHP 900GB 10K DP  لدم لدم   GBGB  900900 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
کیتامروفنا کیتامروفنا دحاو   دحاو هیدات   هیدات وو   اسرب   اسرب نازادرپ   نازادرپ شواک   شواک

8484

نامتخاس نامتخاس رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج تشگنا   تشگنا رثا   رثا صیخشت   صیخشت تیلباق   تیلباق اباب   یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق هبهب   زهجم   زهجم تقرسدض   تقرسدض برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585

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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طسوتم -5796843 راشف  قرب  ولبات  ناشفا - قرب  میس  تاقلعتمو -  رورس  قاتا  قرب  یاه  ولبات  یارجا 
هزیناولاگ ینیس 

هحفص 68) رورس  ( رورس

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

رورس5797209 هحفص 68)مر  رورس  ( رورس

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

5797338HP 900GB 10K DP لدم  GB 900 تیفرظ رورس  کسید  دراه  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و 
کیتامروفنا دحاو  هیدات  اسرب و  نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان 

هحفص 68) رورس  ( رورس

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

تشگنا5797397 رثا  صیخشت  تیلباق  اب  یکینورتکلا  لفق  هب  زهجم  تقرسدض  برد  بصن  هیهت و 
نامتخاس رورس  قاتا  تهج 

هحفص 68) رورس  ( رورس

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

رازفا5797525 جاب  دض  سنسیال  هحفص 8)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

20CM لوط اب   PT100 یتمواقم روسنس  اب   JUMO کرام امد  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  ینف  تاعالطا  روتکاف و  شیپ 

1101001469000787 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   Prothermo NMT532 لدم لاتیجید  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

20CM لوط اب   PT100 یتمواقم روسنس  اب   JUMO کرام امد  رتیمسنارت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  ینف  تاعالطا  روتکاف و  شیپ 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 CMCM  لوط لوط اباب     PT100PT100 یتمواقم   یتمواقم روسنس   روسنس اباب     JUMOJUMO کرام   کرام امد   امد رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 8686
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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 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

5797224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  قرب  ولبات   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000332 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ولبات نامرک  یتراجت  مان   IP 54 تظافح هجرد   A 25 نایرج تدش   v 400 ژاتلو قرب  عیزوت  دربراک   fix حرط  C-8060 هداتسیا فیعض  راشف  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ولبات نامرک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
ولبات نامرک  یتراجت  مان   IP 54 تظافح هجرد   A 25 نایرج تدش   v 400 ژاتلو قرب  عیزوت  دربراک   fix حرط  C-8080 هداتسیا فیعض  راشف  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ولبات نامرک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
کینورتکلا امال  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  روتاربراک  بآ  ترارح  هجرد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3512 و 3406 و 3412  روتارنژ  یکیرتکلا  کرحم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
لرتنک رتنیا  هدننک  هضرع  عجرم   NRFC112 ناسراوه دربراک  هعطق  تاتسومرت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

یناخلیا همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RMP یتراجت مان  اوه  روسرپمک  دربراک   PC-19A لدم راشف  لرتنک  دیلک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
تعنص قرب و  هدننک  هضرع  عجرم  لامآ  تعنص  ورشیپ  هدنزاس  عجرم  یتعنص  ریش  دربراک   in 12 زیاس  VA70 لدم یکیرتکلا  یشخرچ  لماک  کرحم  الاک :  مان 

سانیپسا
ددع 5 دادعت : 

1401/07/28 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دربراک دربراک هعطق   هعطق تاتسومرت   تاتسومرت روتارنژ -  -  روتارنژ یکیرتکلا   یکیرتکلا کرحم   کرحم  - - دیارپ دیارپ روتاربراک   روتاربراک بآبآ   ترارح   ترارح هجرد   هجرد روسنس   روسنس  - - هداتسیا هداتسیا فیعض   فیعض راشف   راشف لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
یکیرتکلا یکیرتکلا یشخرچ   یشخرچ لماک   لماک کرحم   کرحم -- راشف راشف لرتنک   لرتنک دیلک   دیلک  - - ناسراوه ناسراوه

8787
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

579709720CM لوط اب   PT100 یتمواقم روسنس  اب   JUMO کرام امد  هحفص 72)رتیمسنارت  روسنس  ( روسنس

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

کرحم5797224  - دیارپ روتاربراک  بآ  ترارح  هجرد  روسنس   - هداتسیا فیعض  راشف  لرتنک  ولبات 
لماک کرحم  - راشف لرتنک  دیلک   - ناسراوه دربراک  هعطق  تاتسومرت  روتارنژ -  یکیرتکلا 

یکیرتکلا یشخرچ 

هحفص 72) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   SULZER نیبروت هب  طوبرم   ANGULAR DISPLACEMENT رتیمسنارت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003396 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناکین  نازاس  نیبروت  یزاسون  یسدنهم و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   140x190x220 mm زیاس  sulzer s7 لدم یزاگ  نیبروت  راشف  چیئوس  الاک :  مان 

NITCO
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   SULZERSULZER نیبروت   نیبروت هبهب   طوبرم   طوبرم   ANGULAR DISPLACEMENTANGULAR DISPLACEMENT رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ناگرگ  چیئوس  نلاس  بذاک  فک  نف  ندومنراد  قربو  یشک  لباکاب  هارمه   EMP قربولبات بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخادرپ شیپ  مدع.تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  هئارا 

1101001022001309 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هقلح هتسب و  ، رتم  ، هاگتسد ، ددع 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرظ حرط  رظان  ییاهن  دات  زا  سپ  کرادم و  دانسا و  هئارا  نامز  زاودشابیم  هدننک  نیمات  اب  لیوحت  , لمح  , هیهت هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن یرایب  یاقآ  سامت 09122735244 و 32247372-4 017  هرامش.تفرگ  دهاوخ  تروص  تخادرپ  زور  رثکادح 45 

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

32247373-017  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس نلاس   نلاس بذاک   بذاک فکفک   نفنف   ندومن   ندومن راد   راد قرب   قرب وو   یشک   یشک لباکاب   لباکاب هارمه   هارمه   EMPEMP  قربولبات قربولبات بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IFM SI5010 چیئوسولف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  ینف  تاعالطا  روتکاف و  شیپ 

1101001469000780 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  شجنس  نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Corona60 لدم تاعیام  نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  الاک :  مان 
شجنس نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدننک  هضرع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IFM SI5010 چیئوسولف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  ینف  تاعالطا  روتکاف و  شیپ 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعیام تاعیام نایرج   نایرج لرتنک   لرتنک چیئوسولف   چیئوسولف نیمز   نیمز لاصتا   لاصتا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 96 ھحفص 76 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Geared limit switch DGS G4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  ینف  تاعالطا  روتکاف و  شیپ 

1101001469000782 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKJ10559 لدم یا  هلیم  مرها  اب  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Geared limit switch DGS G4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  ینف  تاعالطا  روتکاف و  شیپ 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هلیم   هلیم مرها   مرها اباب   چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 96 ھحفص 77 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS 3SE3 120-IT تاصخشم : اب  لکش   U چیئوس تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  ینف  تاعالطا  روتکاف و  شیپ 

1101001469000789 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKJ10559 لدم یا  هلیم  مرها  اب  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SIEMENS 3SE3 120-IT تاصخشم : اب  لکش   U چیئوس تیمیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  ینف  تاعالطا  روتکاف و  شیپ 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکش لکش   UU  چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 96 ھحفص 78 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مهاولیک  رتمویسناتپ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  ینف  تاعالطا  روتکاف و  شیپ 

1101001469000790 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 320  یکیناکم  لیب  روتوم  تخوس  میظنت  چیئوس  هعطق  رتمویسناتپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مهاولیک  رتمویسناتپ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  ینف  تاعالطا  روتکاف و  شیپ 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط5796455 تاصخشم   SULZER نیبروت هب  طوبرم   ANGULAR DISPLACEMENT رتیمسنارت
تسویپ لیاف 

هحفص 74) چیئوس  ( چیئوس

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

نلاس5796594 بذاک  فک  نف  ندومن  راد  قرب  یشک و  لباکاب  هارمه   EMP قربولبات بصنو  هیهت 
چیئوس

هحفص 74) چیئوس  ( چیئوس

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

تاعیام5796644 نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  هحفص 74)متسیس  چیئوس  ( چیئوس

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

یا5796719 هلیم  مرها  اب  چیئوس  هحفص 74)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

لکش5797214  U چیئوس هحفص 74)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

یکیناکم5797231 لیب  روتوم  تخوس  میظنت  چیئوس  هعطق  هحفص 74)رتمویسناتپ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیناکم یکیناکم لیب   لیب روتوم   روتوم تخوس   تخوس میظنت   میظنت چیئوس   چیئوس هعطق   هعطق رتمویسناتپ   رتمویسناتپ ناونع : : ناونع 9393

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 یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنملا - چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001998 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نم هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ELITECH هدنزاس عجرم  ارتکلس  یمیشویب  رزیالانآ  هاگتسد  دربراک  یکیمارس  تنملا  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوخ ینف  تاداهنشیپ  اه  تکرش  ، الاک تفایرد  دات و  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  نامز  ،، دشاب لخاد  دیلوت  دیاب  ناکما  تروصرد  تساوخرد  دروم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
71095069 .دش دنهاوخن  یسررب  تاداهنشیپ   ، ینف تاداهنشیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد.دننک  لاسرا  هناماس  رد  دیاب  لیاف  تروصب  ار 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095069-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنملا تنملا -- چوس چوس ناونع : : ناونع 9494

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  - چیوس ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000328 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنورا تعنص  دنویپ  کار  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   ASHCROFT یتراجت مان   B7-24-S لدم تاعیام  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  ، یتساوخرد یاضاقت  تاصخشم  .2

دونشخ یاقآ  ( 071  ) دک  38132265 ینف : تالاوس  تهج  سامت  هرامش  .3
یردیح یاقآ  ( 071  ) دک  38132472 سامت : هرامش  . 4

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  .5

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف 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

تسویپ5796834 قبط  کلبش  تازیهجت  هحفص 29)تاقحلم و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تنملا5797101 - هحفص 79)چوس چوس  ( چوس

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

تروپ5797108 چوس 48  هکبش و  تحت  هحفص 29)نفلت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسیمازلا5797151 یلام  ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  - چیوس هحفص 79)ورکیم  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسیمازلا تسیمازلا یلام   یلام وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هئارا   هئارا -- هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- چیوس چیوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093380000005 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
مشق وترپ  زور  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   TAIDEN یتراجت مان   HCS-3632D لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دات  دروم  تسویپ  روتکاف  قبط  سانجا  یمامت 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت 
دشاب یتناراگ  یاراد  هجرد 1 و  سانجا  یمامت 

8174673461 یتسپ :  دک  بیرج ،  رازه  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36682509-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دکناریا  زا  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  دادما  هتیمک  سنارفنک  نلاس  ریوصت  توص و  یزاس  هدایپ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هدش و 

1101004757000035 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   MK600 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لصاح  سامت  لدکاپ  سدنهم  نفلت 09155000145  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9133949351 یتسپ :  دک  سردم 12 ،  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  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 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  تسایب  یم  داهشنیپ  تسا و  یلک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000243 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   STUDER یتراجت مان   A943 لدم ویدوتسا  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

کرآ هدنزاس  عجرم  اریهان  یتراجت  مان   P2LNST12v100w لدم  W 100 ناوت امنیس  رتائت و  صوصخم  تاپسا  زنل  ود  اب  لیافورپ  ییانشور  روتکژورپ  الاک :  مان 
هاشنامرک برغ  سرگاز  کرآ  هدننک  هضرع  عجرم  هاشنامرک  برغ  سرگاز 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

برغ سرگاز  کرآ  هدنزاس  عجرم  اریهان  یتراجت  مان   PLEDRGBWD72w لدم  W 72 ناوت امنیس  رتائت و  صوصخم  یطخ   LED ییانشور روتکژورپ  الاک :  مان 
هاشنامرک برغ  سرگاز  کرآ  هدننک  هضرع  عجرم  هاشنامرک 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  ینف و  ناسانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5796770 هار  بصن و  هارمه  هب  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  هحفص 81)متسیس  توص  ( توص

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

سنارفنک5797035 نلاس  ریوصت  توص و  یزاس  هدایپ  هحفص 81)هژورپ  توص  ( توص

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

نیبرود5797416 تازیهجت  لیوحت  هحفص 54)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییانشور5797430 روتکژورپ  ویدوتسا  - یتوص  هحفص 81)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییانشور ییانشور روتکژورپ   روتکژورپ ویدوتسا   - - ویدوتسا یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشناد داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون 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

5796325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  روتینام  هارمه  هب  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091870000001 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  دحاو  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد  7 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315514187 یتسپ :  دک  یعاجش ،  نادیهش  هچوک  شبن  جاک  یرتم  ناگدازآ 45  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32508413-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32508413-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هب هتسباو  زیدناش  هبقرط  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5796720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

میس میس یبیب   مدوم   مدوم پات - - پات پلپل   هارمه   هارمه هنایار   هنایار -- یکشم یکشم لاکیتپا   لاکیتپا میس   میس اباب   سوام   سوام - - LCDLCD  هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برد هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  ربتعم ،  یتناراگ  یاراد  یگمه  تالوصحم  دشاب ، تاحیضوت  یتسویپ و  لیاف  قباطم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تادنتسم لیوحت  زا  سپ  هام  کی  هیوست  رابنا ، 

1101091333000013 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  زیدناش    هبقرط  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم   G PLUS یتراجت مان   GDM -225LN لدم  in 22 زیاس  LCD هنایار روتینام  الاک :  مان 
نیبوژ

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

باش هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GENIUS یتراجت مان  لدم 600  یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هزمح ء فرشا  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   KM110X لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نیپساک دیپس  رفولین  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO یتراجت مان   G580 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یداحتا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   HG556A لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 

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

عجرم ایشرپ  هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   i3-3080 لدم  optiplex یرس  desktop هنایار الاک :  مان 
DELL هدنزاس

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

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی هیوست  رابنا ،  برد  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  ربتعم ،  یتناراگ  یاراد  یگمه  تالوصحم  دشاب ،  تاحیضوت  یتسویپ و  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09046165705 هرامش  تادنتسم ،  لیوحت  زا  سپ  هام 

9351957453 یتسپ :  دک  اضر 12 ،  ماما  هبقرط -  رهش  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35515001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35512666-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000149 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بلق ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIANA یتراجت مان   FM20 لدم روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامود تخادرپ   / هدنشورف هدهعب  لاسرا  / یتسویپ لیاف  رد  یتساوخرد  الاک  تاصخشم  / یناریا تیفیکاب  الاک  امازلا   / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریمخ روپاین  یقابلادبع  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091565000027 زاین :  هرامش 

ریمخ روپاین  یقابلادبع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   Bionet یتراجت مان   FC1400 لدم یکشزپ  یولقود  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ریمخ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد یالاک  ماناب  قباطم  رظن  دروم  هاگتسد.بصن  تاقحلم  هیلک  اب  روتکاف  شیپ   . یموب هدننک  نیمات  اب  تیولوا   . ینابیتشپ تامدخ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

7931993131 یتسپ :  دک  ریمخ ،  ردنب  روپاین  ناتسرامیب  ینیمخ -  ماما  راولب  ریمخ -  ردنب  ریمخ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228112-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33228116-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 10 110 1

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ندعم تعنص و  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 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  هنایار  یتساوخرد  یالاک  - هباشم الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000203 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
تشر هناماس  بیس  هدننک  هضرع  عجرم   SIB0095 لدم  LCD روتینام اب  یصخش  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871136-27872135 تاعالطا  - ههامکی هیوست  هدنشورف - هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریمخ روپاین  یقابلادبع  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091565000029 زاین :  هرامش 

ریمخ روپاین  یقابلادبع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دوبهب مینست  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EDAN هدنزاس عجرم   FETAL DOPPLER یتراجت مان   F6 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
ریمخ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاقحلم هیلک  اب  روتکاف  شیپ   . یموب هدننک  نیمات  اب  تیولوا   . ینابیتشپ تامدخ  یاراد.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تسویپ  لیاف  اب  قباطم  رظن  دروم  هاگتسد.بصن 

7931993131 یتسپ :  دک  ریمخ ،  ردنب  روپاین  ناتسرامیب  ینیمخ -  ماما  راولب  ریمخ -  ردنب  ریمخ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228112-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33228116-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  روتینام روتینام اباب   یصخش   یصخش هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 103103

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ 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

5796916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولو رپس  فقس و  روتینام  بیع  عفر  یناملآ و  رلگیز  پمپ  یساسا  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000040 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FM440 ولو رپس  فقس و  روتینام  بیع  عفر  یناملآ و  رلگیز  پمپ  یساسا  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولو ولو رپس   رپس وو   فقس   فقس روتینام   روتینام بیع   بیع عفر   عفر وو   یناملآ   یناملآ رلگیز   رلگیز پمپ   پمپ یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 105105

یرزیل یرزیل رتنیرپ   رتنیرپ سالپ -  -  سالپ یجیج   روتینام   روتینام لماک -  -  لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لماک سیک  هاگتسد  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سالپ یج  روتینام  هاگتسد   20

ءاهب مالعتسا  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یرزیل  رتنیرپ  هاگتسد   5
(( ناتسا یموب  طقف  هدننک  نیمات  ))
1101005832000006 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیون رگپاچ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم  هنایمرواخ  دیون  رگپاچ  رهش  هدنزاس  عجرم  ناویر  یتراجت  مان   HP-2035 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  جیرتراک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماک سیک  هاگتسد  دیرخ 25   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سالپ یج  روتینام  هاگتسد   20

ءاهب مالعتسا  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یرزیل  رتنیرپ  هاگتسد   5
(( ناتسا یموب  طقف  هدننک  نیمات  ))

9815617613 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  داهج _  نابایخ  یرهطم _  دیهش  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226135-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5797066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات لمح  هنیزه  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تسا  زاین  ربتعم  یتناراگ  اب   in 27 زیاس تخت  یرادا   LED روتینام دادعت 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هب  رادیرخ  رابنا 

1101003340000067 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم   G PLUS یتراجت مان   GDM-275N لدم  in 27 زیاس  LCD هنایار روتینام  الاک :  مان 
نیبوژ

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

ات لمح  هنیزه  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تسا  زاین  دروم  ربتعم  یتناراگ  اب   in 27 زیاس تخت  یرادا   LED هنایار روتینام  هاگتسد  دادعت 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هتفه  کی  رثکا  دح  باسح  هیوست  تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تفارش  دیهش  یلاع  شزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دربیک -  سوام و  روتینام  هارمه  هب  هنایار  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092890000012 زاین :  هرامش 

نارهت تفارش  دیهش  یلاع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و زا  سپ  هیوست  دش -  دهاوخ  کچ  همیمض  تسیل  اب  یلیوحت  سانجا  هیلک  دوش -  هعلاطم  همیمض  لیاف  هاگشناد -  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشناد یروانف  یوس  زا  دات 

1591637951 یتسپ :  دک  دیعس ،  دیهش  نابایخ  رصعیلو  جلاک و  هار  راهچ  نیب  بالقنا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66951757-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66413961-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5797351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیورس ارفا  یتناراگ  اب  روتینام   ---- هاگتسد سوتید 5   --- سیورس ارفا  یتناراگ  اب  Panasonic PT-LW376 روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 5  SAM Electronic LS22RF625 سوتید --

1101092921000676 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راهباچ دازآ  هقطنم  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   MXP 1700 لدم یزیمور  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دربیک دربیک وو   سوام   سوام روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   هنایار   هنایار لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 108108

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 109109

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

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

روتینام5796325 هارمه  هب  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  هحفص 84)دیرخ 7  روتینام  ( روتینام

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

5796440 - هنایار ردیر  مر   - LCD روتینام هنایار - رتیار  ید  یو  ید  هنایار -  سیک  دیلک - هحفص  سوام - 
دربردام لانرتنیا - هکبش  تراک  هنایار -  هیذغت  عبنم  هنایار - وی  یپ  یس 

هحفص 29) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکشزپ5796669 رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 64)هاگتسد  سسکا  ( سسکا

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

میس5796720 یب  مدوم  پات - پل  هارمه  هنایار  - یکشم لاکیتپا  میس  اب  سوام  - LCD هنایار هحفص 84)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5796758 لاتف  هحفص 84)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5796823 هحفص 84)لاتف  روتینام  ( روتینام

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

5796825LCD روتینام اب  یصخش  هحفص 84)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

یزیمور 27"5796832 یتعنص  هحفص 20)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام5796893 هحفص 84)لاتف  روتینام  ( روتینام

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

ولو5796916 رپس  فقس و  روتینام  بیع  عفر  یناملآ و  رلگیز  پمپ  یساسا  هحفص 84)ریمعت  روتینام  ( روتینام

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

یرزیل5796946 رتنیرپ  سالپ -  یج  روتینام  لماک -  هحفص 84)سیک  روتینام  ( روتینام

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

یرادا5797066  LED هحفص 84)روتینام روتینام  ( روتینام

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

دربیک5797255 سوام و  روتینام  هارمه  هب  هنایار  لماک  هحفص 84)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

روتکژورپ5797351 هحفص 84)وئدیو  روتینام  ( روتینام
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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   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

5796478- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 54) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " 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

یزادنا5796770 هار  بصن و  هارمه  هب  سنارفنک  نلاس  یریوصت  یتوص و  هحفص 81)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

5796953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه  هدنورپ  ویشرآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنازور رامآ  هیهت  وکس و  یناگیاب  رازفا  مرن  رد  یراذگراب  لیاف pdf و  هب  لیدبت  یدنب و  هشوپ  هدنورپ ،  تایوتحم  هیلک  نکسا  یشزومآ  تنواعم 

1101004350000027 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/05 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  در  یداهنشیپ  تمیق  ماجنا  مدع  تروص  رد  دوش  یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  یتسویپ  کرادم  هیلک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن ردرد   یراذگراب   یراذگراب وو     pdfpdf  لیاف لیاف هبهب   لیدبت   لیدبت وو   یدنب   یدنب هشوپ   هشوپ هدنورپ ،  ،  هدنورپ تایوتحم   تایوتحم هیلک   هیلک نکسا   نکسا یشزومآ   یشزومآ تنواعم   تنواعم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع
هنازور هنازور رامآ   رامآ هیهت   هیهت وو   وکس   وکس یناگیاب   یناگیاب

1101 10
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دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5797449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا ،  دک   ) تسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  ینف و  تاصخشم  قبط  سیک  تلبت و  نابساپ ، رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007020000064 زاین :  هرامش 

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B-2039 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ناشکلم یمیحر  نمیچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   APPLE یتراجت مان   IPAD64GBWIFI لدم تلبت  یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دیون تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق   WinGuard ناونع ینابهگن  تشگ و  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761795795 یتسپ :  دک  دنرز ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  نهآ  هار  لپ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نادیم  دنرز  نامرک  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31425580-034  ، 31425500-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31425559-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: 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

تسویپ5796872 لیاف  تاصخشم  اب  قباطم   PFD mask App V 1.3.0.0 هداد لیلحت  رازفا  مرن 
https://www.transfinite.com/

هحفص 8) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5796935 شیاپ  هناماس  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  هنایلاس  ینابیتشپ  تایلمع  هحفص 8)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیدبت5796953 یدنب و  هشوپ  هدنورپ ،  تایوتحم  هیلک  نکسا  یشزومآ  تنواعم  یاه  هدنورپ  ویشرآ 
هنازور رامآ  هیهت  وکس و  یناگیاب  رازفا  مرن  رد  یراذگراب  لیاف pdf و  هب 

هحفص 94) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هب5796974 ییویدار  هاگتسد  کسیدراه و 10  ددع  2 رآ ، یو  نا  هاگتسد  1 نیبرود ، هاگتسد  دیرخ 5
یزادنا هار  بصن و  هنیزه  هارمه 

هحفص 54) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

فانصا5797145 یزاسرهش و  دمآرد و  رازفا  مرن  هعومجم  دیرخ  هحفص 8)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

سیک سیک وو   تلبت   تلبت نابساپ ، ، نابساپ رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هربراک5797161 تسویپ 100 لیاف  تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  یارب  هباشم  دک  هحفص 8)ناریا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نابز5797344 نوناک  عماج  هناماس  رد  یلیصحت  هفقو  نوناق  هب  طوبرم  هحفص 8)تارغت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5797350( رازفا مرن  دیرخ  ) اه مان  تبث  یزاس  لاعف  ریغ  یزاس و  لاعف  تاناکما  هحفص 8)داجیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سیک5797449 تلبت و  نابساپ ، رازفا  مرن  هحفص 94)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا5797525 جاب  دض  سنسیال  هحفص 8)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5797582xg 450 هحفص 8)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

5796614POE ددع یریوصت و 10  تراظن  نیبرود  هحفص 37)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5796799 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تازیهجت ، هحفص 54)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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