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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

140 1140 1 رذآ   رذآ   2 12 1 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2727))

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

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

زا 34 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 19

( 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  • 22

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

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

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

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

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

زا 34 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 22

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 34 ھحفص 3 

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


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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " 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 34 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هداس یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31 :: ش / یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هب  هبنش  ود  زور  رهظ  تعاس 12:00  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هب  هبنش  زور  تعاس 19:00  ات   1401/09/21

زورما حبص   :: عبنم زورعبنم رهظ  تعاس 12:00  ات  رثکادح  یراذگراب   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشکی زور  حبص  تعاس 8:00  ات  یکیزیف  لیوحت  خیرات 1401/10/10 - هب  هبنش 

خیرات هب 

6035900 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هب  هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  یاهرازفا  تخس  اهرازفا و  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام نامیپ 12  تدم 

همانیهاوگ ندوب  اراد  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ینمیا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  لایر -  نیمضت 1.435.086.997  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یعامتجا هافر  راک و  نواعت  هرادا  زا  هبتر 7 ) لقادح  یمومع و  تیلاعف  هک  اب   ) یراکنامیپ ربتعم  تیحالص 

تاکرادت و روما  هب  تسار  تمس  زیدناش -  هداج  هب  هدیسرن  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم  : سردآ هب  ناسارخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
اهدادرارق 

هرامش 051-36103614 هب  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  اب  ای  نشور  سدنهم  یاقآ  هرامش 36103820 051  هب  تاعالطا  تیریدم  تاطابترا و  یروآ  نف  رتفد 

05136103611 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tender.tavanir.org.ir www.krec.ir

05136103629 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب قرب تکرش   تکرش یاهرازفا   یاهرازفا تخس   تخس وو   اهرازفا   اهرازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 34 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rpflsa5xbay33?user=37505&ntc=6035900
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

رهشدمحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005314000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش ات   1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم تعاس 13:30عبنم ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035897 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش دمحم  یرادرهش  گنیروتینام  زکرم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/211/673/213 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهش دمحم  یرادرهش  ینیسح ، هاش  نابایخ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  راولب  رهش   ، دمحم زربلا   :: سردآ سردآ

- هداز نسح  دادرهم   026-35705 :: 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

یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME یسدع زنل و  ( Electronic Stroke Measurement - Hydraulic Pilot Control Manufacture=Voith - (ABB نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Phoenix contact دنرب تلو  رپمآ 24  هیذغت 140  عبنم   - MONITOR - Communication Cable Bearing

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیمات قفا  تکرش  موس  هقبط  یسروب  یاهتکرش  رتافد  راداهب  قاروا  سروب  رالات  یرادرهش )  ) روپ نیما  رصیق  راولب  دابآ  تداعس  نارهت  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
سراپ یژرنا 

قرب یورین  دیلوت  تکرش  مود  هقبط   18  ، کالپ ینابعش   ) یقرش مهن  نابایخ  مدقم  ینارهت  دیهش   ) جاک نادیم  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت   ، تاداهنشیپ میلست  لحم 
نفلت 22146394 سراف  جیلخ 

یلخاد 300  26359279 :: نفلت :: www.otpge.co www.ssic.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب6035900 تکرش  یاهرازفا  تخس  اهرازفا و  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

گنیروتینام گنیروتینام زکرم   زکرم مزاول   مزاول یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

FLAMEFLAME  یسدع یسدع وو   زنل   زنل ( ( Electronic  Stroke Measurement -  Hydraulic  Pilot Control Manufacture=Voith -  (ABBElectronic  Stroke Measurement -  Hydraulic  Pilot Control Manufacture=Voith -  (ABB ناونع : : ناونع
Phoenix contactPhoenix contact دنرب   دنرب تلو   تلو رپمآ  2424   رپمآ   140140 هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم  -  - MONITOR -  Communication Cable BearingMONITOR -  Communication Cable Bearing

33

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

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

زا 34 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش : ناوخارف دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19:00  1401/09/27

ناروآون  :: عبنم :1401/10/07عبنم خیرات تاداهنشیپ  لاسرا  تلهم   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 19:00

6035976 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   خیرات 1401/10/10  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
10:00

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001004916000078  هب  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  ولبات  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

لایر غلبم 500/000/000  هب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سابع ردنب  یرادرهش  یاهتنواعم  هزوح  نامتخاس  کی  تلادع  هچوک  ودمس )  ) رجف نابایخ  یبونج  رهشلگ  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

0763362502 :: 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

هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/09/19  تعاس 10  زا   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  19

شنیرفآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بیارض  لامعا  نودب  عوطقم و  تروص  هب  لاس 1401  زیلانا  ساسا  رب  رهش  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  ژاتنومد  حالصا و  بصن  هیهت  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   21/275/550/000 دروارب :

یسمش هام   12 دادرارق :  تدم 

هتشر رد  هیاپ 5  لقادح  یاراد  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یربرت هار و 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.urmia.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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ژاتنومد   ژاتنومد وو   حالصا   حالصا بصن   بصن هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو 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 34 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035855 :: هرازه هرازه تعاس 19دکدک    - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار  هرامش 2001001509000004  هب  ناتسا  رد  کناب  هعبات  دحاو  یدورو 14  یدابم  یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  یتناراگ  بصن و  هیهت  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

لایر نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  مالیا ،   :: سردآ سردآ

08433381988 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک یتناراگ   یتناراگ وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 34 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش هد  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس  هقطنم  تلم  ناتسوب  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 46.228.000.000 

هام تدم 4 

رهش کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 2.312.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هطوبرم  دحاو  زا   HSE هیدیئات ندوب  اراد  هدش  هئارا  داهنشیپ  تکاپ  ندش  زاب  هصقانم و  رد  تکرش  همزال  دک 226 -  داشرا  هینیسح  هبعش 

هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
 - داشرا هینیسح  زا  رت  نیئاپ  یتعیرش  رتکد  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 3  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا  : هصقانم رد  تکرش  طیارش  هیلک  لماش  دانسا  تفایرد  لحم 

موس هقبط  کی  هرامش  نامتخاس 

:: نفلت :: TEHRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام6035897 زکرم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسوب ناتسوب یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو 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 34 ھحفص 9 
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رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  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 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ینف  تاصخشم  - ناتسرامیب رد  لیوحت  - ددع زایندادعت 1  - هباشم دک  ناریا  یناریا - رتویپماکرازفا  تخس  سنسیال  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  عوجرمدات  مدع  - یتسویپ یاه  لیاف 

1101090319000373 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یتسویپ یاه  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  - ناتسرامیب رد  لیوحت  - ددع زایندادعت 1  - هباشم دک  ناریا  یناریا - رتویپماکرازفا  تخس  سنسیال  چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  عوجرمدات  مدع 

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام -- رتویپماک رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس سنسیال   سنسیال چوس   چوس ناونع : : ناونع 88
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جرک ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخروم خساپ  شسرپ و  هسلج  ییاجر -  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هکبش  رازفاتخس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.حبص 10 تعاس  1401/09/23

1101091325000112 زاین :  هرامش 
جرک ییاجر  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تاعوضوم  ریاس   . IT سانشراک رفن  زاین 3  دروم  یورین  دادعت  تسا - هباشم  دک  ناریا   - دشابیم تسویپ  لیاف  قبط  یصاصتخا  یمومع و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقثاو 09122608501 سدنهم  اب  یگنهامه.تسیمازلا  زکرم  تسارح  هیدات  ذخا  دادرارق  دقع  زا  لبق.ددرگیم  حرطم  ینفلت  ای  تیزیو  تیاس 

3197635141 یتسپ :  دک  یئاجر ،  دیهش  ناتسرامیب  یئاجر  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34502007-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502007-026 :: 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

بت6036138 تاه  هااگتسد  یزادنا  هار  تاریمعت و  هحفص 11)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هخروم هخروم خساپ   خساپ وو   شسرپ   شسرپ هسلج   هسلج ییاجر -  -  ییاجر دیهش   دیهش ینامرد   ینامرد یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم هکبش   هکبش وو   رازفاتخس   رازفاتخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
.حبص .حبص 1010 تعاس تعاس   140 1/09/23140 1/09/23
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1766-14011419 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6035849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمارگورپ  PIC KIT 4 programmer یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا  64x56 رویسر رچنال و  ریمعت  حالصا و  نامز  تمیق و  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000158 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   ASME لدم  36x30 in زیاس  API 5L لیتسا نبرک  سنج  زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  ینار  کپوت  گیپ  هدنریگ  الاک :  مان 

زاس روتکار  نیون  یدنیآرف  یاه  یژرنا  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  زاس  روتکار  نیون  یدنیآرف  یاه  یژرنا  یتعنص  هورگ  هدنزاس 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ هب  مزال  .تسا  یمزلا  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  انمض " .دیئامرف  هجوت  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02181313441 نفلت  .دنشاب  تفن  یلم  تکرش  عبانم  تسیل  رد  تسیاب  یم  مرتحم  ناگدننک  نیمات  تسا 

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمارگورپ رمارگورپ   PIC KIT  4 programmerPIC KIT  4 programmer ناونع : : ناونع 1010

زاگ زاگ وو   تفن   تفن هلول   هلول طوطخ   طوطخ ینار   ینار کپوت   کپوت گیپ   گیپ هدنریگ   هدنریگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6035962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  قباطم  ع )  ) اضر ماما  تسپ   DCS تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000479 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتعنص  نویساموتا  دربراک   TS8-3 لدم  DCS لرتنک ولبات  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لرتنک  متسیس  یسیون  همانرب  شخب  رد  لدم 2460  بت  تاه  هااگتسد  یزادنا  هار  تاریمعت و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000432 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یدابا  جات  یاقا  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  یسیون  همانرب  زیهجت   / گنیروتینام متسیس  یسیون  همانرب  لرتنک  متسیس  یسیون  همانرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب 09122335133

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات -- تسپ تسپ   DCSDCS تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

بتبت تاه   تاه هااگتسد   هااگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تاریمعت   تاریمعت یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313
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سدق یرادنامرف   :: 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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لرتنک  تس  یزادنا و  هار  بصن  پمپ و  هیال و  هس  یرتیل   1000 رکنات کایرآ -  لنپ  هاگتسد  لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تسیل  قبط   ) ..تالاصتا هارمه 

1201093327000003 زاین :  هرامش 
سدق یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

( تسویپ تسیل  قبط   ) ..تالاصتا هارمه  هب  لرتنک  تس  یزادنا و  هار  بصن  پمپ و  هیال و  هس  یرتیل   1000 رکنات کایرآ -  لنپ  هاگتسد  لماش  یناشن  شتآ  تاز  - 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط  ) ..تالاصتا هارمه  هب  لرتنک  تس  یزادنا و  هار  بصن  پمپ و  هیال و  هس  یرتیل   1000 رکنات کایرآ -  لنپ  هاگتسد  لماش  یناشن  شتآ  تاز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ تسیل 

3754113963 یتسپ :  دک  سدق ،  یرادنامرف  هدازماما  راولب  یادتبا  سدق  رهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46820500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46825299-021 :: 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  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تالاصتا تالاصتا هارمه   هارمه هبهب   لرتنک   لرتنک تستس   وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن پمپ -  -  پمپ وو   رکنات   رکنات کایرآ -  -  کایرآ لنپ   لنپ هاگتسد   هاگتسد لماش   لماش یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت 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 34 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3nzhzjcvc73ad?user=37505&ntc=6036164
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فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  رب  تراظن  رواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094494000029 زاین :  هرامش 

فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یرایتخب سدنهم  یاقا   09197367025 یمازلا .  دیدزاب  تسویپ .  دادرارق  قبط  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  رب  تراظن  رواشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 13 سامت 8  یدزاب و  تعاس 

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

77841853-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77817040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 34 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hhkb6z48prkdc?user=37505&ntc=6035757
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  ینیمخ  ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1201001036000500 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  حرش  هب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  ینیمخ  ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجت  هیه و  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

عومجم  1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا نمض  رد  دنیامن .  یراذگراب  عومجم  تروصب  تسویپ و  تادنتسم  ساسا  رب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  مرتحم  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوراهب یاقآ  سامت 35912344  نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  یتساوخرد  تمدخ  الاک و  زیر  هب  روتکاف  شیپ 

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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تس6036164 یزادنا و  هار  بصن  پمپ -  رکنات و  کایرآ -  لنپ  هاگتسد  لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت 
تالاصتا هارمه  هب  لرتنک 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

گنیروتینام گنیروتینام زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 34 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4xlmvwwhe4qjc?user=37505&ntc=6036086
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (. تسا یناریا  یالاک  اب  تیولوا   ) هناماس رد  تسویپ  گرب  تاصحشم  حرش  قباطم  نایرج  روتالوزیا  ریرب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000329 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9107 لدم  HART ریرب لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 

ددع 130 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 (. تسا یناریا  یالاک  اب  تیولوا   ) هناماس رد  تسویپ  گرب  تاصحشم  حرش  قباطم  نایرج  روتالوزیا  ریرب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  مالعتسا  طیارش  الاک و  تاصخشم  گرب  مالعتسا و  لیاف 

 . تسا تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 
هارمه 09172034378 هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6036099 - ییاجر دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هکبش  رازفاتخس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ 
.حبص 10 تعاس هخروم 1401/09/23  خساپ  شسرپ و  هسلج 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

HARTHART ریرب   ریرب لانگیس   لانگیس گولانآ   گولانآ لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 34 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  ناهفصا  ناتسا  هپس  کناب  بعش  پالور  بصنو  تخاس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003432000073 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامتخاس هریاد  118-115 یلخاد ییوگخساپ 03138100 نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش تسیل   تسیل قبط   قبط ناهفصا   ناهفصا ناتسا   ناتسا هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش پالور   پالور بصنو   بصنو تخاس   تخاس مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 34 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u9kbn3llmhzxs?user=37505&ntc=6036104
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج یگنهامه.یروضح  دیدزاب  تسویپ و  تسیل  تاصخشم و  قبط  / هبترم یزادنا 1 هار  بصن و  ترجا  / ددع روسناسآ 1 نیباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییابطابط سدنهم  09124643364 دیدزاب
1101001621000247 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  RAVANKAR SEMATEC یتراجت مان  روسناسآ  نیباک  دربراک   120x200 cm زیاس کتامس  وش  زاب  پچ  یپوکسلت  هکت  ود  کیتاموتا  مامت  رد  الاک :  مان 

سانش قح  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  سانش  قح  یدهم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهدنرب قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

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

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

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کتامس کتامس وشوش   زاب   زاب پچپچ   یپوکسلت   یپوکسلت هکت   هکت ودود   کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت ردرد   ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 34 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bkhv9pucujzse?user=37505&ntc=6036144
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6036144?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  لرتنک  زکرم  لوه و  نیپ  لسکیپاگم و  8 و 5 هتسبرادم نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003602000008 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  رتسگ  دید  نمیا  یتآ  هدنزاس  عجرم   GRIFFIN یتراجت مان   GF-IM2224SH-4X لدم زیاروتوم  زنل  اب  ماد  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رتسگ دید  نمیا  یتآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
ددع 69 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  طیارش  تیاعر  / تسویپ تاصخشم  قبط  دات  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813996781 یتسپ :  دک  یریزو ،  هچوک  شبن  ییاجر  دیهش  نابایخ  یادتبا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32230095-086  ، 32228800-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225028-086 :: 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

ناتسیس و ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091360000001 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816859875 یتسپ :  دک  تدحو ،  یادهش  لپ  نارادساپ و  لصافدح  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449305-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441617-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم وو   لوه   لوه نیپ   نیپ وو   لسکیپاگم   لسکیپاگم 55 وو     88 هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2 12 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 34 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ewkxkqnpdhe4a?user=37505&ntc=6035830
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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

راوزبس ناتسرهش  دمتشش  شخب  روذیک  یرایهد   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6036105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هاذمهو   kdt دنرب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098236000005 زاین :  هرامش 

راوزبس ناتسرهش  دمتشش  شخب  روذیک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIS-M2473-WSML لدم  IP ناوخ کالپ  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9651139547 یتسپ :  دک  روذیک ،  یاتسور  دمتشش  ناتسرهش  یوضر  ناسارخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44723277-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44723277-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدرس یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 5 هب   DH-SD49225XB-HNR لدم اوهاد  ماددیپسا  یکیفارت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005977000138 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددع دادعت 5 هب   DH-SD49225XB-HNR لدم اوهاد  ماددیپسا  یکیفارت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5961744145 یتسپ :  دک  تشدرس ،  یرادرهش  روپ  یلع  دیهش  نابایخ  تشدرس  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44329092-044  ، 44322005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44322997-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2222

IPIP وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ تافلخت   تافلخت تبث   تبث بشبش   ردرد   دید   دید یتراظن   یتراظن وو   یکیفارت   یکیفارت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 34 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2k8wjg7ggkkq4?user=37505&ntc=6036105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

گنیروتینام6036086 زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجت  هحفص 14)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6036105 رادم  هحفص 19)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کالپ6036124 ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود 
IP ناوخ و

هحفص 19) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

کالپ6036124 ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود 
IP ناوخ و

هحفص 19) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

کالپ6036124 ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود 
IP ناوخ و

هحفص 19) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

قیرح6035757 افطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  رب  تراظن  هحفص 14)رواشم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

گنیروتینام6036086 زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجت  هحفص 14)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

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

زا 34 ھحفص 22 

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


یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DJI OSMO POCKET 2 CREATOR COMBO یرادربملیف نیبرود  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000150 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یتوص هدننک  هضرع  عجرم   OSMO هدنزاس عجرم   OSMO یتراجت مان   DJI POCKET 2 CREATOR COMBO لاتیجید یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  رب  تایلام  همانیهاوگ  یاراد  هدننک  نیمات  یمسر و  روتکاف  ههام *  ود  ًادودح  تخادرپ   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  هلحرم  یط 5 تخادرپ  طیارش  تسویپ  تاصخشم  قبط  ( نیبرودو طایتحا   ، ییامنهار غارچ  ) یکیفارت تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامیپ غلبم  اب  بسانتم  یرواسم 

1101005375000216 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  دورهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسانتم یرواسم  تروص  هب  هلحرم  یط 5 تخادرپ  طیارش  تسویپ  تاصخشم  قبط  ( نیبرودو طایتحا   ، ییامنهار غارچ  ) یکیفارت تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامیپ غلبم  اب 

3615654758 یتسپ :  دک  دورهاش ،  یرادرهش  یسودرف  نابایخ  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224060-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226021-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DJI  OSMO POCKET 2  CREATOR COMBODJI  OSMO POCKET 2  CREATOR COMBO یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 2424

(( نیبرود نیبرود وو   طایتحا   طایتحا  ، ، ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ )) یکیفارت یکیفارت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6035830 طیارش  قبط  لرتنک  زکرم  لوه و  نیپ  لسکیپاگم و  8 و 5 هتسبرادم نیبرود  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6035918 تسیل  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  هحفص 19)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6036055DJI OSMO POCKET 2 CREATOR COMBO یرادربملیف نیبرود  هاگتسد  هحفص 9)کی  نیبرود  ( نیبرود

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

ناتسوب6036063 یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تایلمع  یارجا  هحفص 9)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6036105 رادم  هحفص 19)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6036109( نیبرود طایتحا و   ، ییامنهار غارچ  ) یکیفارت تایلمع  هحفص 9)یارجا  نیبرود  ( نیبرود

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

کالپ6036124 ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود 
IP ناوخ و

هحفص 19) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامونپ اوه و  هیلخت  ریش  جنس ، راشف  لماش  نژورتین  جیکپ  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005074 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MAXIMATOR یتراجت مان   DLE75-UU لدم  bar 1500 راشف زاگ  کیتامونپ  راشف  تست  هاگتسد  الاک :  مان 
قرش نونف  یتعنص  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MAXIMATOR

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

سراپ رلک  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRIAL CYLINDER VALVE یتراجت مان   C46400 لدم یزاس  هریخذ  ردنلیس  دربراک  اوه  هیلخت  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم   PRESSURE GAUGE یتراجت مان  لدم 232.3  زاگ  تفن و  تعنص  جنسراشف  الاک :  مان 

مامت نارهت  یسدنهم 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کیتامونپ6035733 اوه و  هیلخت  ریش  جنس ، راشف  لماش  نژورتین  جیکپ  هحفص 24)تاعطق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کیتامونپ کیتامونپ وو   اوه   اوه هیلخت   هیلخت ریش   ریش جنس ، ، جنس راشف   راشف لماش   لماش نژورتین   نژورتین جیکپ   جیکپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 34 ھحفص 25 
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یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035870 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یترارح  هاگورین  رد  رورس  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 650/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رهم   ، نامتخاس یمیجن  دیهش  هچوک  - یرادنامرف نادیم  یتعیرش  نابایخ  - کارا سردآ  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

08632244148 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  رورس  قاتا  زیهجت  تهج  ولبات  هاگتسد  کی  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000155000080 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ارجا تسویپ  تاصخشم  طیارش و  قبط  یتسیاب  تمدخ  تسا .  هدیدرگ  نعت  یراذگ  تمیق  تهج  افرص " هباشم و  یباختنا  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تساوخرد لاطبا  هب  راتخم  کناب  هناماس  قیرط  زا  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد  .دشاب  یم  یمازلا  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  مرف  لاسرا  لیمکت و  انمض.ددرگ "

دشاب یم 

7613856993 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  ملعم  نابایخ  یادتبا  سدق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269472-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

...و ...و یروتاینیم   یروتاینیم کیتاموتا   کیتاموتا دیلک   دیلک یتعنص - - یتعنص عون   عون یگنشفزویف   یگنشفزویف رورس - - رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت تهج   تهج ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد کیکی   تخاس   تخاس 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 :

زا 34 ھحفص 26 
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  دک  ناریا  نعت  تهج  ًافرص  قوف  دنرب  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092126000043 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سراپ لس  شیک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص تسارح  یزیر و  همانرب  یاهدحاو  هیدأت  رظن و  مالعا  زا  سپ  ، داتس هناماس  رد  ناگدننک  نیمأت  یوس  زا  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  ، هدش هئارا  تاداهنشیپ  ، روکذم یاهدحاو  زا  کی  ره  طسوت  تاداهنشیپ  دأت  مدع  تروص  رد  تسا  یهیدب.دریذپ  یم 

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Gen10Gen10 هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 34 ھحفص 27 
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یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6036117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناریا تخاس  ) لانیجیروا رازفا  مرن  لگناد  هارمهب  unico4800 لدم UV_Vis یبوکسورتکپسا هاگتسد  لانیجیروا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000298 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   INSTEK DIGITAL یتراجت مان   HR-NR3816-34SS000L لدم سکونیل  هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  هاگشناد  برد  ات  لاسرا  هنیزه.دوب  دهاوخ  تقو  عرسا  رد  یرادا  لحارم  یطو  هطوبرم  دحاو  داتو  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارب رتکد  09183559230 .ددرگ همیمض  کولاتاکو  روتکاف  شیپ  امتح.دشاب  هتشاد  شورف  زا  سپ  تامدخو  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دشاب  یم 

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: 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

رورس6035870 هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 25)هیهت  رورس  ( رورس

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

کیتاموتا6036026 دیلک  یتعنص - عون  یگنشفزویف  رورس - قاتا  زیهجت  تهج  ولبات  هاگتسد  کی  تخاس 
...و یروتاینیم 

هحفص 25) رورس  ( رورس

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

6036067Gen10 هنایار هحفص 25)رورس  رورس  ( رورس

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

مرن6036117 لگناد  هارمهب  unico4800 لدم UV_Vis یبوکسورتکپسا هاگتسد  لانیجیروا  رازفا  مرن 
( ناریا تخاس  ) لانیجیروا رازفا 

هحفص 25) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( ناریا ناریا تخاس   تخاس )) لانیجیروا لانیجیروا رازفا   رازفا مرن   مرن لگناد   لگناد هارمهب   هارمهب unico4800unico4800 لدم   لدم UV_VisUV_Vis یبوکسورتکپسا   یبوکسورتکپسا هاگتسد   هاگتسد لانیجیروا   لانیجیروا رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  تاررقم  تیاعر  وزکرم  زا  هیدات  -COVIDIen ددع یتراجت  مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23922218- تسیمازلا

1101099414000219 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسیمازلا لک  هرادا  تاررقم  تیاعر  وزکرم  زا  هیدات  -COVIDIen ددع یتراجت  مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23922218

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرپس  ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-9015902-T27 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس شزرل و  روسنس  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشوهیب یشوهیب قمع   قمع شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد   BiS  QuatroBiS  Quatro  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 3131

تعرس تعرس وو   شزرل   شزرل روسنس   روسنس تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3232
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رهشوب ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BioFace S750 یدریو لدم  تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003593000006 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace S750 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار نیمزرس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653919 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  ناریا  همیب  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33321749-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326445-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BioFace S750 یدریو لدم  تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003593000007 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace S750 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار نیمزرس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653919 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  ناریا  همیب  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33321749-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326445-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BioFace S750BioFace S750 یدریو   یدریو لدم   لدم تراک   تراک وو   تشگنارثا   تشگنارثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 3333

BioFace S750BioFace S750 یدریو   یدریو لدم   لدم تراک   تراک وو   تشگنارثا   تشگنارثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 3434

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  "  " 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

یشوهیب6035906 قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro هحفص 28)روسنس روسنس  ( روسنس

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

تعرس6035913 شزرل و  روسنس  هحفص 28)تخاس  روسنس  ( روسنس

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

یدریو6035934 لدم  تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد   2
BioFace S750

هحفص 28) روسنس  ( روسنس

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

یدریو6035943 لدم  تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد   2
BioFace S750

هحفص 28) روسنس  ( روسنس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس6035948 هکبش  هعسوت  لوژام  - رتویپماک رازفا  تخس  سنسیال  هحفص 9)چوس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6036055DJI OSMO POCKET 2 CREATOR COMBO یرادربملیف نیبرود  هاگتسد  هحفص 9)کی  نیبرود  ( نیبرود

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6035774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یناریادیابالاکدشاب  یمن  کالمدک  ناریا  - هاگتسد G-PLUS GDM-245JN MOnitor 24 inch)10 ،) سالپ یجروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم تنامضو  یتناراگ  یاراد 

1101001010000266 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب دیرخ  سانشراک  دات  هبو  ربتعم ، یتناراگو  تنامض  یارادو  هدوب  یناریا  دیاب  الاک  تسین  کالمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63148250-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یناریادیابالاکدشاب   یناریادیابالاکدشاب یمن   یمن کالمدک   کالمدک ناریا   ناریا -- هاگتسد هاگتسد G-PLUS GDM-245JN MOnitor 24 inch) 10G-PLUS GDM-245JN MOnitor 24 inch) 10 ،)،) سالپ سالپ یجروتینام   یجروتینام ناونع : : ناونع
ربتعم ربتعم تنامضو   تنامضو یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد

3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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 09 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6036148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طرشو دیق  نودب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قبط  لاو  وئدیو  روتینلام  هاگتسد   16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - دشاب

1101001010000269 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزیزع اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20mp48 لدم  in 20 زیاس ید  یا  لا  عون  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح و هنیزه  - دشاب طرشو  دیق  نودب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قبط  لاو  وئدیو  روتینلام  هاگتسد   16 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128603098 دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: 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

ناریا6035774 - هاگتسد G-PLUS GDM-245JN MOnitor 24 inch)10 ،) سالپ یجروتینام 
ربتعم تنامضو  یتناراگ  یاراد  دشاب  یناریادیابالاکدشاب  یمن  کالمدک 

هحفص 31) روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6035897 زکرم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6036086 زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجت  هحفص 14)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بت6036138 تاه  هااگتسد  یزادنا  هار  تاریمعت و  هحفص 11)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لاو6036148 وئدیو  هحفص 31)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

تسویپ6035830 طیارش  قبط  لرتنک  زکرم  لوه و  نیپ  لسکیپاگم و  8 و 5 هتسبرادم نیبرود  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لاو لاو وئدیو   وئدیو روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 34 ھحفص 33 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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 " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب6035900 تکرش  یاهرازفا  تخس  اهرازفا و  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6035918 تسیل  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  هحفص 19)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مرن6036117 لگناد  هارمهب  unico4800 لدم UV_Vis یبوکسورتکپسا هاگتسد  لانیجیروا  رازفا  مرن 
( ناریا تخاس  ) لانیجیروا رازفا 

هحفص 25) رورس  ( رورس
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