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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

140 1140 1 نابآ   نابآ   2626 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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   163,0هکس 10 , 000163,0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما349,600349,600رالد تاراما مهرد   95,31095,310مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   155,090هکس , 000155,090 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس234,600234,600رالد سیئوس کنارف   369,900369,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 89,200هکس , 00089,200 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع263,900263,900رالد ناتسبرع لایر   93,26093,260لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 59,200هکس , 00059,200 , وروی000 362وروی ,800362 ژورن800, ژورن نورک   34,80034,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,14,907یالط 00014,907, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ415,680415,680دنوپ نپاژ نینی   دصکی   250دصکی ,690250 ,690

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
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5959))

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

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

زا 60 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 36

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( 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  • --

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

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

زا 60 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( 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 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

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

زا 60 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " 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 60 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/09/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعونصم  شوه  یانبم  رب  یزکرم  ناتسا  زاگ  تکرش  دادما  یاه  میت  ییاراک  دوبهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  راظتنا 300.000.000  دروم  هنیزه 

هام راظتنا 6  دروم  نامز 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08632112619 :: 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

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095007000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957561 :: هرازه هرازه :: 1401/09/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  (UTM/FIREWALL  ) هکبش یتینما  زیهجت  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  (UTM/FIREWALL  ) هکبش یتینما  زیهجت  لمح  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   699,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعونصم یعونصم شوه   شوه یانبم   یانبم ربرب   یزکرم   یزکرم ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش دادما   دادما یاه   یاه میت   میت ییاراک   ییاراک دوبهب   دوبهب ناونع : : ناونع 11

(( UTM/FIREWALLUTM/FIREWALL  ) ) هکبش هکبش یتینما   یتینما زیهجت   زیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 60 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004109000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ) ناتسا   ) یقرش رهش  نیگشم  تیبثت  هلحرم  ات  یغابو ) یعراز  یزرواشک ( قطانم  یزاس  دنتسم  قیبطتو ،  هشقن  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

یتسپ دک  لیبدرا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یرتسگداد ،  نابایخ  ماما  هارراهچ  لیبدرا ،   ، 5613657958 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5613657958

:: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090450000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/09/03هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

niscoir.com :: عبنم :: 1401/09/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957069 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم دالوف  عمتجم  قیقد  رازبا  یاوه  سگ و  چرپ  سنمیز ، هناگ  هس  یاهروسرپمک  تاریمعت  یرادهگن و  تیعضو ، شیاپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 10.900.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هنایم دالوف  عمتجم  نهآ  هار  هاگتسیا  بنج  هنایم  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا   :: سردآ سردآ

04152337742 - 1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

تیبثت تیبثت هلحرم   هلحرم اتات   یغاب ) ) یغاب وو   یعراز   یعراز )) یزرواشک   یزرواشک قطانم   قطانم یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم قیبطت ،  ،  قیبطت وو   هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 33

قیقد قیقد رازبا   رازبا یاوه   یاوه وو   سگسگ   چرپ   چرپ سنمیز ، ، سنمیز هناگ   هناگ هسهس   یاهروسرپمک   یاهروسرپمک تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تیعضو ، ، تیعضو شیاپ   شیاپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 60 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010821 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همانتنامض 1.200.000.000  لایرنویلیم - غلبم 2  دانسا  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 09125052634  81717806 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5957561(UTM/FIREWALL  ) هکبش یتینما  زیهجت  لمح  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 60 ھحفص 7 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956853 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ  تمرمو  بصن  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لیردراگ  تمرمو  بصن  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005120000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956882 :: هرازه هرازه :: 1401/09/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  هب  تبسن  خروم 1401/06/22 هرامش 100021884  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  دیرخ و  عوضوم  اب  یمومع 

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتراظن نیبرود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 750,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   388,750,000 نیمضت :  غلبم 

یرادرهش تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 388.750.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  دزی و 

14:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ تمرمو   تمرمو بصن   بصن هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 60 ھحفص 8 
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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

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

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

2001003205000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957287 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصفم  یسرجوین  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلصفم  یسرجوین  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
56,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003205000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957571 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننازرلرایش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننازرلرایش  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

هدننازرلرایش هدننازرلرایش یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 60 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   14:56:35هرامش  - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5956843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تساوخ  رد  سکاب  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

مق ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091459000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  19:00 تعاس :  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-qom.ir :: عبنم خرومعبنم  19:00 تعاس :  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957152 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مق  ناتسا  حطس  رد  راشف  لیلقت  یاههاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب ربتعم  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  تروص  هب  لایر   1.500.000.000 هدرپس :

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  مق  ناتسا  زاگ  تکرش 

مق زاگ  تکرش  هرامش 18  هچوک  ماما  نابایخ  رد  عقاو  مق  ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  لاسرا :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02536121530  - 02536616034 :: 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

یتراظن5956882 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 7)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سکاب سکاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1010

راشف راشف لیلقت   لیلقت یاههاگتسیا   یاههاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 60 ھحفص 10 
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تفت یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنورپ نکسا  تامدخ  یرازگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتحالف  03536802335

نایئاسراپ یاقآ   03536802256
دامن لمیکتو  هدهاشم  ار  تسوپ  یاهلیاف 

دامن دراو  هنامااسرد  ار  لک  غلبم 
1101091755000046 زاین :  هرامش 

تفت یتشهبدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

تفت رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب یاههدنورپ  نکسا  تامدخ  یرازگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتحالف مناخ   03536802335
نایئاسراپ یاقآ   03536802256

دامن لمیکتو  هدهاشم  ار  تسوپ  یاهلیاف 
دشاب هتشاد  یزکرم  رتفد  ناتسا  رد  ای  ناتسا  یموب  هدننک  تکرش 

دامن دراو  هناماس  رد  ار  لک  غلبم 

8991683117 یتسپ :  دک  تفت ،  تشهب  دیهش  ناتسرامیب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632052-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنورپ هدنورپ نکسا   نکسا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 60 ھحفص 11 
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تشر یزار  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( لنسرپ ) زکرم یرازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093888000114 زاین :  هرامش 

تشر یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادمرد  تساوخرد  دوش .  یراذگراب  لماک  روطب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144895655 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  - یزار نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550028-013  ، 33541002-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33559787-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم5957253 قبط  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع   4
تسویپ

هحفص 31) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

 ( ( لنسرپ لنسرپ )) زکرم زکرم یرازفا   یرازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 60 ھحفص 12 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   YOKOGAWA لرتنک متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000229 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناردنزام ذغاک  بوچ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   CS3000/R3 لدم هکبش  تحت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 182 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   YOKOGAWAYOKOGAWA  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 60 ھحفص 13 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   Shinkawa لرتنک متسیس  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000228 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ShinkawaShinkawa لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52453595 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( زاگ عیام و  هب  طوبرم   ) رسویدسنارت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
7 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه تسویپ  قباطم  یزاس  نمیا  هبعش  ارجا 4  بصن و  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030012000061 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یراس ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329006-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ وو   عیام   عیام هبهب   طوبرم   طوبرم رسویدسنارت   رسویدسنارت ناونع : : ناونع 1616

بعش بعش یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رثوک سرگاز  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZPGM-242-53 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5957197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SENSORS WORLD WIDE, "BALLUFF", TYPE BES 516-300-S321-NEX-S4-D, SIZE M12, SUPPLY 30 V, AMB. نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TEMP. -25 TO +80 DEG.C

:: 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

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458637 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PHOENIX CONTACT هدننک تیوقت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SENSORS WORLD WIDE,  BALLUFFSENSORS WORLD WIDE,  BALLUFF ناونع : : ناونع 1818

PHOENIX CONTACTPHOENIX CONTACT هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457546 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/26هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  رلورتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP 3Par8200HP 3Par8200 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد رلورتنک   رلورتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 8  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 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازبا لرتنک و  متسیس  لماش  لماش - : لحم  رد  هاگتسد  لیوحت  یزادنا و  هار  اب  یرتویپماک و  متسیس  اب  کیتاموتا  مامت  زاس  لولحم  هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... هطوبرم و یاه  لوژام  یزکرم و  لرتنک  یقرب -  کیتاموتا  یاهریش  لماش  نیساموتا )  ) قیقد

هدش رد ج  نآ  تاحیضوتو  یتسویپ  مالعتسا  گرب  رد  هدش  جرد  تاجردنم  هک  دشاب  یم  زاس  لولحم  هاگتسد  تخاس  روظنمو  هدوب  هباشم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا 
.تسا

1101094735000022 زاین :  هرامش 
زیربت تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5134934933 یتسپ :  دک  تشه ،  هقطنم  یرادرهش  - رلدهتجم هچوک  یادتبا  - یراق لپ  - ییابطابط همالع  راولوب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35265205-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35265210-041 :: 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  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لحم لحم ردرد   هاگتسد   هاگتسد لیوحت   لیوحت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار اباب   وو   یرتویپماک   یرتویپماک متسیس   متسیس اباب   کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت زاس   زاس لولحم   لولحم هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000230 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   FB6100 لدم قیرح  ئافطا  نالعا و  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   sancosanco  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  حرش  هب  یتظافح  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003737000014 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   AMH122 لدم کناب  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تمیق  هئارا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یتظافح  تازیهجت  هب  تبسن  تسا  دنمشهاوخ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدننک  نیمأت  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - 

.ددرگ لصاح  سامت  یمالس  یاقآ  مان  هب  نفلت 09143545800  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -

5614793538 یتسپ :  دک  ظفاح ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  ادهش  هارگزب  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452926-045  ، 33466091-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448229-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   یتظافح   یتظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 2323
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ناسارخ نامرد  تیریدم  قتاف -  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  تمیق  یدهشم  یاهتکرش  طقف  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  دوش  تقد  تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091633000019 زاین :  هرامش 

دهشم قتاف  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FFW لدم یراوید  قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187186473 یتسپ :  دک  باجح 87/1 ،  شبن  دابآ -  مساق  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36236603-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36236601-051 :: 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

یراوید یراوید قیرح   قیرح افطا   افطا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /MULTI GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000480 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MSA یتراجت مان   ALTAIR 5X لدم زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311469-1463-1458

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2525
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سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتسیو ریذپ  سردا  قیرح  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000093 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن و ودصقم  ات  لمح  هنیزه  لحمرد ، روتکاف  سانجا و  هاگشناد و  تراظن  هاگتسد  دات  زا  دعب  تخادرپ  دراد  تسویپ  تسیل  دک  ناریا  هباشت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینموم یاقآ  هرامش 09365868438  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هاگتسد  یتناراگ  شورف و  زا  سپ  تامدخ  ارجا و 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34528198-051  ، 34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: 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

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا /FM200 قیرح افطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000088 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 6 ردنلیس  fm200 یثنخ زاگ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا /FM200 قیرح افطا  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276220-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اتسیو اتسیو ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 2626

یناریا یناریا //FM200FM200 قیرح   قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 2727

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

بعش5957195 یزاس  هحفص 12)نمیا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  هعومجم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003650000038 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان  تیک  لوسنک  دربراک   DS-6505R-B لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم 
تس 15 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش ظاحل  هعومجم  لک 15  تمیق  - دوشن هداد  تمیق  هباشم  یالاک  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هیارک  - یتسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619833467 یتسپ :  دک  شرورپو ،  شرومآ  لک  هرادا  یرکاب  دیهش  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33521740-045  ، 33521742-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33521740-045 :: 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 تازیهجت   تازیهجت هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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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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 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GM388*MOTROLLA الوروتوم میسیب  هیذغت  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609002925 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ طابترا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PEK31115 لدم تباث  میس  یب  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین تروص  رد.دوب  دهاوخ  تکرش  رابنا  هب  دورو  مالقا و  لاسرا  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 60  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.ییامنهار  تهجاکیبور  - اتیا - پاستاو  09911582504

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31853408-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1299017 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تعاس 13عبنم ات  زا 1401/8/25   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

msc-1024-gc تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GM388*MOTROLLAGM388*MOTROLLA  الوروتوم الوروتوم میسیب   میسیب هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 2929

msc- 1024-gcmsc- 1024-gc تراک   تراک ناونع : : ناونع 3030

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 تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1230665 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/08/30عبنم خیرات 1401/08/25 زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

power تراک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1230713 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربرفاسم هنایاپ  هاگدورف و  تیاس  یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

powerpower  تراک تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/70/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957023 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هژورپ  یبایزرا  هتیمک  رد  حرط  هیدات  لوتک  دابآ  یلع  ناتسرهش  ناتسرنه  نابایخ  یاهتنا  کی  زاف  هعسوت  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32222020 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقلحرهژارتمو LSZH شکورابدلیش نودبو  لیوف  نودب  UTP لباک عونو  Cat6 تاصخشماب PFC دنرب هکبش  لباک  هقلح  13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  هدهعبرادیرخرابناات  لمح  هنیزه.تسازاینرتم  305 لباک

1101003340000077 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ربیف نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 305 هرقرق  mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC- CAT6-UTP-LSZH-indoor هکبش لباک  الاک :  مان 
طابترا

هرقرق 13 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

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

لباک 305 هقلح  ره  ژارتمو   LSZH شکور اب  دلیش  نودب  لیوف و  نودب   UTP لباک عون  تاصخشماب Cat6 و   PFC دنرب هکبش  لباک  هقلح   13 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهعب  رادیرخرابناات  لمح  هنیزه.تسازاین  رتم 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف زاف هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3333

هقلحرهژارتمو هقلحرهژارتمو LSZHLSZH  شکورابدلیش شکورابدلیش نودبو   نودبو لیوف   لیوف نودب   نودب UTPUTP لباک لباک عونو   عونو Cat6Cat6 تاصخشماب تاصخشماب PFCPFC دنرب دنرب هکبش   هکبش لباک   لباک هقلح   هقلح 1313 ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهعبرادیرخرابناات   هدهعبرادیرخرابناات لمح   لمح هنیزه.تسازاینرتم   هنیزه.تسازاینرتم 305305 لباک لباک

3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ip phone 8945  - لدم وکسیس  هکبش  تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003234000036 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ip phone 8945 لدم وکسیس  هکبش  تحت  نفلت  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یرادددوخ  مود  تسد  هاگتسد  تمیق  هیارا  زا  دشاب  ون  نفلت  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم   hpe3040 هاگتسد هب  طوبرم   hpe lto7 پیت ویارد  یلک  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ممعم 09123321737 سدنهم  ینف  سانشراک 

1101001049000142 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم   hpe3040 هاگتسد هب  طوبرم   hpe lto7 پیت ویارد  یلک  سیورس  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ممعم 09123321737 سدنهم  ینف  سانشراک 

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ip phone 8945ip phone 8945  - - لدم لدم وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 3535

hpe3040hpe3040 هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم   hpe lto7hpe lto7  پیت پیت ویارد   ویارد یلک   یلک سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ..... لباک و کر - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000218000169 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL580 G7 لدم رورس  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  تمیق  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یتسیزهب  لک  هرادا  یرغضا -  رقاب  دمحم  دیهش  نابایخ  قنهب 1 -  تماما -  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719973651

33483903-044  ، 33379984-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33378384-044 :: 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

تسویپ5956901 حرش  قباطم   YOKOGAWA لرتنک متسیس  هحفص 12)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5956973Shinkawa لرتنک متسیس  هحفص 12)تاقلعتم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5957415 هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 36)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

 .....  ..... وو لباک   لباک کرکر - - ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ لیاف  قبط  هرقن  رهوج  اناسر  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000614 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
مرن یراک  میحل  هیوه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  متیآ  زاین 9  دروم  یالاک  یلک  حرش  -

1101092052000255 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناملآ ، S7 400H SIEMENS، SIEMENS یس لا  یپ  ، UR2-H کر ، الاک :  مان 
ددع 48 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  ماجنا  لحم  رد  سرزاب  دأت  لیوحتزا و  دعب  یراک  زور  هیوست 20  - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمأت  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه  -

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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرقن هرقن رهوج   رهوج اناسر   اناسر ملق   ملق ناونع : : ناونع 3838

SIEMENSSIEMENS یسیس   لالا   یپیپ   ، ، UR2 -HUR2 -H کرکر ، ، ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501120084407 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957049 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 16   - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دراوم 137) هقطنم 11 حطس  یدنورهش  یاه  تساوخرد   ) ور هراوس  ربعم  ریگتعرس  تمرم  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

هقطنم 11 یرادرهش  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

31296070 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5957070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148309 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینوتژ متسیس  یموینیمولآ  کالپ  رطخ ,  ولبات  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/28 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم ریگتعرس   ریگتعرس تمرم   تمرم هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4040

ینوتژ ینوتژ متسیس   متسیس یموینیمولآ   یموینیمولآ کالپ   کالپ رطخ ,  ,  رطخ ولبات   ولبات نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش دالوف  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 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریت  تفه  نادیم   ( هدایپ رباع  ییامنهار  غارچ   ) یکیفارت تازیهجت  لیاسو و  بصن  دیرخ و  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط 

1101093426000118 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج زمرق  هناخ  ود  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا ناجنس  حطسمه  ریغ  عطاقت  ییانشور  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000223000029 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کارا ناجنس  حطسمه  ریغ  عطاقت  ییانشور  یارجا  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  ینیمخ  ماما  نادیم  نیمخ  یهار  هس  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136380-086  ، 34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط ریت   ریت تفه   تفه نادیم   نادیم  ( ( هدایپ هدایپ رباع   رباع ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ  ) ) یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4242

کارا کارا ناجنس   ناجنس حطسمه   حطسمه ریغ   ریغ عطاقت   عطاقت ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002481 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم تیریدم  هیدأت  تسیابیم  ناگدننک  تکرش   – ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل   - یرابتعا تخادرپ   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دنشاب .  هتشاد  ار  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  صوصخ  رد  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه هطوبرم   هطوبرم رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش نیرز  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 23 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف رنیت  درز -  دیفس و  یئزج  ود  یکیفارت )  ) گنر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093283000054 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سوتول نیزر  گنر و  هدنزاس  عجرم  سوتول  یتراجت  مان   kg 25 یزلف لطس   WTR01 گنر دک  دیفس  ماف  یکیفارت  تسالپومرت  یئزج  ود  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ایسآ سوتول  نیزر  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ 
لطس 31 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایسآ سوتول  نیزر  گنر و  هدنزاس  عجرم  سوتول  یتراجت  مان   kg 25 یزلف لطس   YTR01 گنر دک  درز  ماف  یکیفارت  تسالپومرت  یئزج  ود  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ایسآ سوتول  نیزر  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم 
لطس 31 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یروف رنیت   Lit 200 مجح هکشب  یروف  رنیت  الاک :  مان 

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

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف تقد  همیمض  مالعتسا و  گرب  هب  امتح  .تسا  هدش  باختنا  هباشم  الاک  ناریا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471837114 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235060-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235434-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یروف یروف رنیت   رنیت درز -  -  درز وو   دیفس   دیفس یئزج   یئزج ودود   یکیفارت ) ) یکیفارت  ) ) گنر گنر ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 60 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9mx5gcgbneyu2?user=37505&ntc=5957618
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5957618?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یقرب  هرکرک  بصن  دیرخ و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001116000016 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  یقرب  هرکرک  بصن  دیرخ و  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نوماه -  هچوک  شبن  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  جیسب -  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414963414

32750159-058  ، 32750150-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32750150-058 :: 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

قرشلامش 2 نهآ  هار  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 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامدخ  حرشو  تاصخشم  اب  قباطم  هاگولگ  نمکرتردنب  حطسمه  یاهاگرذگ  زیهجتو  یزاسنمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001158000030 زاین :  هرامش 

(2) قرشلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم رظن  دم  تسویپ  ینف  تاصخشم  مالقا و   . دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 01731282270  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تروص  رد 

4919746595 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  هاگتسیا  - لانیمرت بنج  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31282424-017  ، 32687911-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32687801-017 :: 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

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4646

حطسمه حطسمه یاهاگرذگ   یاهاگرذگ زیهجتو   زیهجتو یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قبط   ) یمایم تلوولیک  تسپ 400  ترا  هاچ  ثادحا  نیبرود و  هیاپ  بصن  یشک و  لباک  لباک ،  ینیس  یارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ تامدخ 

1101001049000140 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/26 زاین :  خیرات 
یمایم رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  هدش  ذخا  ینمیا  تیحالص  و  ورین ) ای  هینبا  دیرگ   ) یراکنامیپ تیحالص  یاه  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: 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

تلوولیک تلوولیک   400400 تسپ   تسپ ترا   ترا هاچ   هاچ ثادحا   ثادحا وو   نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   یشک   یشک لباک   لباک لباک ،  ،  لباک ینیس   ینیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000091 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   KDT هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-372FH لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  لوبق  ای  در  رد  کناب   . یتسویپ تمیق  داهنشیپ  یاه  تسیل  تادهعت و  طیارش و  قبط  یریوصت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمیرک سامت 01731578413  هرامش  .دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   . دشابیم یمازلا  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت   . دشاب یم  راتخم 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: 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

یزار 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010025000020 زاین :  هرامش 

نارهت یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روپ یقت  نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   SX650 لدم هتسبرادم  نیبرود  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1199663911 یتسپ :  دک  یزار ،  تسوپ  ناتسرامیب  یمالسا  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55613641-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55613641-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یریوصت یریوصت هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) n v rn v r  "  " 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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5956907 تسیل  حرش  هب  یتظافح  تازیهجت  دیرخ  هحفص 18)تساوخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بعش5957195 یزاس  هحفص 12)نمیا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم5957253 قبط  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع   4
تسویپ

هحفص 31) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسیو5957418 ریذپ  سردآ  قیرح  هحفص 18)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم5957253 قبط  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع   4
تسویپ

هحفص 31) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  - 1401/08/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم ماجسنا   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957250 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابهپ و زا  هدافتسا  شور  هب  دیفم  راتکه  یدروآرب 2800  نازیم  هب  ناتسلگ  ناتسا  حطس  یاهاتسور  ینوکسم  تفاب  هشقن  یناسرزورب  لیمکت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژور 17.640.000.000  رابتعا پ  یدروآرب  دانسا -  یاه  تسویپ  ساسارب  ینیمز  لیمکت 

لایر نویلیم  نیمضت 882   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لک هرادا  هناخریبد  ناتسلگ  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  تلادع 21  رصعیلو  ناگرگ خ  همانتنامض :  فلا  تکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

اهاتسور5957250 ینوکسم  تفاب  هشقن  یناسرزورب  هحفص 39)لیمکت و  دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اهاتسور اهاتسور ینوکسم   ینوکسم تفاب   تفاب هشقن   هشقن یناسرزورب   یناسرزورب وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 60 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6bxuzhpgz92s4?user=37505&ntc=5957250
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5957250?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000141 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یفابریصحداومو ریصح  هبنپ ، بوچ   ، بوچ یاه  هدروارف  دیلوت  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  بصن  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: 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

تسویپ5956902 حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  هحفص 18)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یراوید5956935 قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  هحفص 18)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اتسیو5957418 ریذپ  سردآ  قیرح  هحفص 18)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5957532 دض  تقرس و  دض  برد  بصن  هحفص 6)تخاس و  قیرح  ( قیرح

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

یناریا5957610 /FM200 قیرح افطا  هحفص 18)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

راشف5957152 لیلقت  یاههاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)نیمات ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

قیرح قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 60 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vwxfk5kqb9d95?user=37505&ntc=5957532
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5956986 هحفص 18)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BX43FL لدم نیبرود  هارمه  تنسرولف  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000121 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نژ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   BX43/53FL لدم یهاگشیامزآ  یتاقیقحت  تنسرولف  پوکسورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سکاب5956843 هحفص 10)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن5956882 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 7)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسپ 5957169400 ترا  هاچ  ثادحا  نیبرود و  هیاپ  بصن  یشک و  لباک  لباک ،  ینیس  یارجا  بصن و 
تلوولیک

هحفص 36) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشم5957253 قبط  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع   4
تسویپ

هحفص 31) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

BX43FLBX43FL لدم   لدم نیبرود   نیبرود هارمه   هارمه تنسرولف   تنسرولف پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 60 ھحفص 41 
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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

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

یریوصت5957415 هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 36)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5957494BX43FL لدم نیبرود  هارمه  تنسرولف  هحفص 10)پوکسورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5957635 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  مزاول  هحفص 36)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرل ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اقیقد  سرادم  یزاسدنمشوه  تباب  شیامن  هدرپ  روتکژورپ - اتید  پات -  پل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000110000029 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایسآ تعنص  اناسکر  هدننک  هضرع  عجرم   LINTOP یتراجت مان   LT42G لدم  in 14 زیاس پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-F100EA لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناگنز رجف  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEKI یتراجت مان   120x210 cm داعبا نویسکژورپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هدنرب و  مالعا  ضحم  هب  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  ینف  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زادعب  تخادرپ  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروآ نف  ینامیا   09166691548 دیرخ -  یردیاج   09163984830 ددرگ یم  تفایرد  یکناب  تنامض  دیرخ  غلبم  هدننک 25 %  نیمات  ییاهن 

6814639599 یتسپ :  دک  یلحاس ، ) ) یباسح رتکد  نابایخ  ماما -  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33412110-066  ، 33402051-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404065-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط5957608 اقیقد  سرادم  یزاسدنمشوه  تباب  شیامن  هدرپ  روتکژورپ - اتید  پات -  پل  دیرخ 
تسویپ تسیل 

هحفص 42) روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد سرادم   سرادم یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه تباب   تباب شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ روتکژورپ - - روتکژورپ اتید   اتید پات -  -  پات پلپل   دیرخ   دیرخ 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 60 ھحفص 42 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگشناد هب  هتسباو  یمارهب  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت دک و  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090915000043 زاین :  هرامش 

نارهت یمارهب  ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-H1886XU-RP-D1622-32G لدم  TB 180 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس  روشک   QNAP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ینف  سامت  دشاب  هلاس  هس  اناپ و  یلصا  یتناراگ  اب  هاگتسد  تیابارت  کی   ssd ددع ود  تیابارت و  دراه 10  ددع  هس  لیر و  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زوما کین  سدنهم   02173013267

1641744991 یتسپ :  دک  یمارهب ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ییایک  دیهش  دنوامد خ  نابایخ  نیسح  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

73013000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77586350-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت وو   دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  هبعش  هقطنم 5  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لودج  حرش  هب  دیدج  لحم  هب  هیردیح  تبرت  یزلف  یولیس  هناخ  چیوس  دوجوم  تازیهجت  هیلک  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب قرب  عیزوت  تکرش  تسیل  رودنو  قبط  دیاب  یتساوخرد  یاهالاک 

1101020023000006 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  ناتسرهش  یناگرزاب  تامدخو  هلغ  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 | 1.5 ||| نادمه  | هدش کنیل  سارک  لباک  نلیتا  یلپ  لباک  الاک :  مان 
رتم 150 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
کیرتکلا وترپ  | هتشر دنچ  درگ  || یسم  میس  الاک :  مان 

رتم 70 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوضر ناسارخ  قرب  عیزوت  تکرش  دات  دروم  دیاب  ییارجا  تایلمع  هیلک.تسویپ  لودج  حرش  هب  هناخ  چیوس  دوجوم  تازیهجت  هیلک  ییاجباج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم عنامالب  لحم  زا  دیدزاب  .دشاب 

 ، هیردیح تبرت  ناتسرهش  هبعش  هقطنم 5  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  مشیربا  نابایخ  هیردیح  تبرت  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9518934575 یتسپ :  دک 

52282750-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282752-051 :: 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

تاحیضوت5957262 دک و  ناریا  هحفص 43)قبط  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دیدج5957306 لحم  هب  یزلف  یولیس  هناخ  چیوس  دوجوم  تازیهجت  هیلک  هحفص 43)ییاجباج  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5957450HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  رلورتنک  هحفص 12)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حطسمه5957447 یاهاگرذگ  زیهجتو  یزاس  یاهمتسیسنمیا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 34) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دیدج دیدج لحم   لحم هبهب   یزلف   یزلف یولیس   یولیس هناخ   هناخ چیوس   چیوس دوجوم   دوجوم تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

حطسمه5957447 یاهاگرذگ  زیهجتو  یزاس  یاهمتسیسنمیا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 34) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سوط قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPGM-40100373S :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tpgm.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956821 :: هرازه هرازه یلامدکدک   ینف و  یاه  تکاپ  لیوحت  تلهم  زا  سپ  هتفه  کی  رثکادح   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اهرورس هکبش و  تخاس  ریز  نابیتشپ  دادرارق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهرورس اهرورس وو   هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز نابیتشپ   نابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  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 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDD HP 300GB دراه ددع  راهچ  هارمه  هب  تسویپ و  تسیل  تاصخشم  اب  -  HPE DL380G9 رورس هاگتسد  دادعت 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس یور  هدش  بصن  تکارب و  اب   15K SAS

1101004961000047 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ اه  هداد  یزاوم  شزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HP-DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ربتعم  یتناراگ  دش -  دهاوخ  ماجنا  دادرارق  قبط  ینوناق  تاروسک  رسک  زا  سپ  یتخادرپ  ددرگیم و  دقعنم  یمسر  دادرارق  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  یلخاد 194  هرامش 88381755  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  دشابیم - 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ میهاربا  یاتسور  یرایهد   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   1414 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 5858

لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه یگنر -  -  یگنر یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ لیاف  قبط  دیدج  دابآ  میهاربا  یرایهد  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب ناتسرهش  یموب  ناگدنشورف  زا  شورف  زا  سپ  تامدخ  تلع  هب  یتسیاب  هدننک  نیمات 

1101096295000005 زاین :  هرامش 
دابا سراپ  ناتسرهش  یزکرم  شخب  دیدجدابا  میهاربا  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   1943SN PLUS لدم  in 18/5 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
MITSUBISHI Co تکرش زا   VERBATIM یتراجت مان   in 2/5 زیاس  GB 120 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

اکیئار تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   GB 500 تیفرظ  STAA500205 لدم کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP280S لدم  W 280 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   ASUS یتراجت مان   P5P443TD لدم دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 5700 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC4-2133R لدم  GB 8 تیفرظ  DDR4 2133 رورس مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

داسرف رتسگ  طابترا 
تس 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط  دیدج  دابآ  میهاربا  یرایهد  زاین  دروم  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا.دشاب  ناتسرهش  یموب  ناگدنشورف  زا  شورف  زا  سپ  تامدخ  تلع  هب  یتسیاب  هدننک  نیمات 

5691114339 یتسپ :  دک  دیدج ،  دایا  میهاربا  یاتسور  یزکرم  شخب  دایا  سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32755393-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32755393-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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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ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارابتعا 1401 لحم  زا  میقم  ینف  یورین  رفن  کی  اب  هارمه  رورس  قاتا  یرادهگن  ینابیتشپ و  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004621000086 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تامدخ 1 دادعت : 
1402/08/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  اتفا  زوجم  یارادو  کیتامروفنا  یاروش  دیرگ 4  یاراد  یوضر  ناسارخ  یموب  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184973117 یتسپ :  دک  یقداص 21 و 23 ،  دیهش  نیب  یقداص -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269501-051  ، 37263310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37258553-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف یورین   یورین رفن   رفن کیکی   اباب   هارمه   هارمه رورس   رورس قاتا   قاتا یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 60 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fzchb5w9bcc8z?user=37505&ntc=5957684
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5957684?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب   G10 رورس متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیطعتریغ یاهزور  رد  یلا 14  زا 7:30  سامت  نامز 

1201003212000180 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رتویپماک  متسیس  - 
دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدش  صخشم  یاه  یتناراگ  لماش  تسیاب  یم  قوف  یالاک  -

دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدنشورف  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد  ، دشاب هرادا  نیا  تاعالطا  یروانف  رامآ و  دحاو  دات  دروم  تسیاب  یم  قوف  یالاک  -
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیافرد  هدش  صخشم  یاه  یتناراگ  لماش  تسیابیم  قوف  یالاک  -2 دشابیم هدنشورف  هدهعربدزی  یزکرم  نادنزرابنا  ات  لمح  هیارک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09133571383 هرامش  -4 دنیامن یراذگ  خرن  هب  مادقا  دننک  یم  تیلاعف  دزی  ناتسا  هدودحم  رد  هک  ییاه  هاگشورف  اه و  تکرش  -3 دشاب

8914813191 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یاهتنا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36252448-035  ، 36206201-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36206205-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 رورس   رورس متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6161
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس دراه  ددع   4

تسویپ هب  حرش 
1101005011000238 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   حرش   حرش رورس   رورس دراه   دراه ددع   ددع   44 تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  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 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه  ددع  راهچ  هارمه  هب  تسویپ و  تسیل  تاصخشم  اب  -  HPE DL380G9 رورس هاگتسد  دادعت 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکارب اب  هدش  بصن  رورس و  ره  یارب   HDD HP 300GB 15K SAS 6G

1101004961000048 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ اه  هداد  یزاوم  شزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HP-DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ربتعم  یتناراگ  دش -  دهاوخ  ماجنا  دادرارق  قبط  ینوناق  تاروسک  رسک  زا  سپ  یتخادرپ  ددرگیم و  دقعنم  یمسر  دادرارق  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراه ددع   56  . دامرف لصاح  سامت  یلخاد 194  هرامش 88381755  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  دشابیم - 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهرورس5956821 هکبش و  تخاس  ریز  نابیتشپ  هحفص 45)دادرارق  رورس  ( رورس

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

رورس5957177 هاگتسد  هحفص 45)دادعت 14  رورس  ( رورس

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

لانرتسکا5957367 کسید  دراه  یگنر -  یرزیل  هحفص 45)رگپاچ  رورس  ( رورس

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

5957623 ..... لباک و هحفص 24)کر - هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ینف5957684 یورین  رفن  کی  اب  هارمه  رورس  قاتا  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 45)ماجنا  رورس  ( رورس

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

5957688G10 رورس هحفص 45)متسیس  رورس  ( رورس

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

تسویپ5957724 هب  حرش  رورس  دراه  ددع  تسا 4  هباشم  دک  هحفص 45)ناریا  رورس  ( رورس

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

5957749HPE DL380G9 رورس هاگتسد  هحفص 45)دادعت 14  رورس  ( رورس

HPE DL380G9HPE DL380G9  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   1414 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5957105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150899 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زوسن ردوپ  هب  هتشغآ  همیس  هس  روسنس  اب   pt100 رتمومرت یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/28 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوسن زوسن ردوپ   ردوپ هبهب   هتشغآ   هتشغآ همیس   همیس هسهس   روسنس   روسنس اباب     pt100pt100 رتمومرت   رتمومرت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

میس میس لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر یتعنص -  -  یتعنص یمگارفاید   یمگارفاید پمپ   پمپ گنیربلب   گنیربلب یزاگ   - - یزاگ نیبروت   نیبروت لوا   لوا فیدر   فیدر دربراک   دربراک کرحتم   کرحتم هرپ   هرپ لاتیجید -  -  لاتیجید امد   امد رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع
پمپ پمپ دربراک   دربراک لماک   لماک تفش   تفش نولرپ -  -  نولرپ خنخن   یناشن   یناشن شتآ   شتآ گنلیش   گنلیش - -   RX46RX46 گنیر   گنیر رتیمسنارت -  -  رتیمسنارت هعطق   هعطق روسنس   روسنس بآبآ -  -  پمپ   پمپ یکیتسالپ   یکیتسالپ تکسگ   تکسگ راد - - راد

ردول ردول کیلوردیه   کیلوردیه

6565
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.تسا یمازلا  هدش  پیات  تروصب  ینف  یلامم و  داهنشیپ  یراذگراب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
53223547 یدیرم هدنورپ :  سانشراکک 

1101092179001164 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   Prothermo NMT532 لدم لاتیجید  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
تالآ نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TURBINE CASTING هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   V94.2 لدم یزاگ  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  الاک :  مان 

نیبروتورا راود 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نایسراپ گنیر  لور  نارگتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SKF هدنزاس عجرم   SKF یتراجت مان   BECBP 7307 یتعنص یمگارفاید  پمپ  گنیربلب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

یاه یروآون  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   DAIKIN یتراجت مان  عوبطم  هیوهت  متسیس  دربراک   DCS002C51 لدم راد  میس  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
نالچ ین  یروانف  یتعنص و 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک ژاپمپ  هدننک  هضرع  عجرم   BB3 لدم بآ  پمپ  یکیتسالپ  تکسگ  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ناریا یانیمولآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ROSEMOUNT هدنزاس عجرم   DP/GP7 لدم راشف  رتیمسنارت  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   CIXI HIGH NEW SEALING MATERIAL CO هدنزاس عجرم  زاگ  تفن و  تعنص  ییوشک  ریش  یدنب  بآ   in 6 زیاس  RX46 گنیر الاک :  مان 
دیربت ناسربآ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   A.HABERKORN یتراجت مان  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 20 لوط  mm 52 زیاس  PVC سنج نولرپ  خن  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
راکزیهرپ بوقعی 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یرافغ مارهب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  رالیپرتاک  هدنزاس  عجرم   988B ردول کیلوردیه  پمپ  دربراک  لماک  تفش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زوسن5957105 ردوپ  هب  هتشغآ  همیس  هس  روسنس  اب   pt100 رتمومرت هحفص 52)دیرخ  روسنس  ( روسنس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

پمپ5957539 گنیربلب  یزاگ  - نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  لاتیجید -  امد  رتیمسنارت 
هعطق روسنس  بآ -  پمپ  یکیتسالپ  تکسگ  راد - میس  لرتنک  تومیر  یتعنص -  یمگارفاید 

پمپ دربراک  لماک  تفش  نولرپ -  خن  یناشن  شتآ  گنلیش  -  RX46 گنیر رتیمسنارت - 
ردول کیلوردیه 

هحفص 52) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5957118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/16 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ مئامض  قباطم   ) ریوصت توص و  چیئوس  ناونع : 

14013324 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5957118( تسویپ مئامض  قباطم   ) ریوصت توص و  هحفص 54)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5957635 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  مزاول  هحفص 36)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قباطم   قباطم  ) ) ریوصت ریوصت وو   توص   توص چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش زربلا  گنسلاغز  نداعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هصقانم دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40122579 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/09/05هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eacco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرزط هقطنم  هناخ  چوس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

هناخ5956961 چوس  تازیهجت  هحفص 55)دیرخ  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هناخ هناخ چوس   چوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هک یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هب  ار  هتسباو  تامدخو  یساکع  ، یرادربریوصت یزاسدنتسم ، یرصبو  یعمس  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنراد تیلاعف  یریوصت  یتوص ، تامدخ  یرصب و  یعمس ، هزوح  رد 

1101001232000025 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینویزیولت یاه  همانرب  ییویدیو و  ییامنیس ، ملیف  اب  طبترم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هرود 1 دادعت : 

1402/03/01 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینفلت هرامش  یلم و  تراک  همانسانش و  یپک  زاین و  دروم  یاه  زوجم  هارمه  هب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  ار  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن یراذگراب  دشاب  سرتسد  رد  هک 

6714799669 یتسپ :  دک  یا ،  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - هاگشیالاپ یبرغ  علض  نزراولب - - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370135-083  ، 38374145-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38370203-083 :: 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

5957118( تسویپ مئامض  قباطم   ) ریوصت توص و  هحفص 54)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هتسباو5957349 تامدخو  یساکع  ، یرادربریوصت یزاسدنتسم ، یرصبو  یعمس  تامدخ  هحفص 55)یراذگاو  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسباو هتسباو تامدخو   تامدخو یساکع   یساکع ،، یرادربریوصت یرادربریوصت یزاسدنتسم ، ، یزاسدنتسم یرصبو   یرصبو یعمس   یعمس تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 60 ھحفص 56 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5957101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153847 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتینام یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/28 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  یمالعا  دک  تسویپ ،  تاصخشم  تسیل و  قبط  یتایح  مئالع  لباترپ  رویتنام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004718000109 زاین :  هرامش 

ناهفصا ارهزلا س   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرابج دیما  هدننک  هضرع  عجرم   MEKICS یتراجت مان   NP1000NTPLUS لدم یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( ینف تاصخشم  ددجم  یرازگراب  لیمکت و  ءاضماورهم ،   ) ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  ناگیار  لیوحت   ، IMED تیاس رد  لوصحم  تکرش و  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تساه یسررب  زا  تکرش  فذح  هلزنم  هب  ینف  تامازلا  نتشادن 

8519841151 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  یحلاص  دیهش  نابوتا  رتمولیک 3  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42443112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450119-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 6969

دشاب دشاب یمیم   تمیق   تمیق مالعا   مالعا تهج   تهج افرص   افرص یمالعا   یمالعا دکدک   تسویپ ،  ،  تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط یتایح   یتایح مئالع   مئالع لباترپ   لباترپ رویتنام   رویتنام ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5957432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یرابتعا  تروص  هب  هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18  لنپ IPsو  اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096123000038 زاین :  هرامش 

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 220 دادعت : 

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

دشابیم یرابتعا  تروص  هب  هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18  لنپ IPsو  اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5956973Shinkawa لرتنک متسیس  هحفص 12)تاقلعتم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 56)روتینام5957101 روتینام  ( روتینام

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

لانرتسکا5957367 کسید  دراه  یگنر -  یرزیل  هحفص 45)رگپاچ  رورس  ( رورس

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

مالعا5957409 تهج  افرص  یمالعا  دک  تسویپ ،  تاصخشم  تسیل و  قبط  یتایح  مئالع  لباترپ  رویتنام 
دشاب یم  تمیق 

هحفص 56) روتینام  ( روتینام

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

5957432in 22 زیاس یرادا  هحفص 56)روتینام  روتینام  ( روتینام

(( 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

تسویپ5957635 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  مزاول  هحفص 36)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

inin   2222 زیاس   زیاس یرادا   یرادا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 7171

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5956916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  جنس  شاعترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000236 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
SPM هدنزاس عجرم   Leonova Emerald لدم  Condmaster Ruby رتویپماک رازفا  مرن  هارمه  هب  هلاناک  لباترپ 3  رزیالانآ  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   INSTRUMENT
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: 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

تسویپ5956916 حرش  قباطم  جنس  هحفص 59)شاعترا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تاصخشم5957253 قبط  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع   4
تسویپ

هحفص 31) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط5957608 اقیقد  سرادم  یزاسدنمشوه  تباب  شیامن  هدرپ  روتکژورپ - اتید  پات -  پل  دیرخ 
تسویپ تسیل 

هحفص 42) روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم جنس   جنس شاعترا   شاعترا ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 60 ھحفص 59 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

یقرب5957083 هرکرک  بصن  دیرخ و  یاهمتسیستساوخرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 34) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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