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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

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

140 1140 1 نمهب   نمهب   2020 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 

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
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4242))

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

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

زا 50 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 25

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( 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  • 35

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( 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 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( 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 :
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( 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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/114 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/11/16   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدنیآ داصتقا   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265336 :: هرازه هرازه تعاس 8/15دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اواف )  ) روما  ) هداد زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  یزاس  هنیهب  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  هژورپ  یارجا  لحم  راک و  رصتخم  حرش 

لایر دروارب 65.067.658.274 

لایر  نیمضت 13.280.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 400.000  هنیزه 

طیحم یکیزیف و  تینما  یزاس  هدایپ  زوجم  نتشاد  روشک .  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  هتشر  رد  کیتامروفنا  هبتر  نتشاد 
یروهمج  تسایر  یاتفا  زکرم  زا  ینوماریپ 

یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  رد  تیوضع  نتشاد 
تفن تازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  هیدأت  نتشاد 

لایر  363/818/323/219  -/ هژورپ دروآرب  لقادح  لداعم  دازآ  تیفرظ  نتشاد 

سراف زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  ضوح  غاب  راولب  عطاقت  لالقتسا  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

9-07138209443 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07138304074  - 07138209000 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاس   تخاس ریز   ریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

یبایزرا اب  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
دیدجت یفیک 

1401/11/18 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/11/18  زا   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

میسن  :: عبنم :: 1401/12/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265489 :: هرازه هرازه :: 1401/12/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سایقم 1:500 و رد  یرهش  هیاپ  هشقن  یناسر  زور  هب  تایلمع  زا  لوا  شخب  ماجنا  یزاسرهش و  هچراپکی  تیریدم  متسیس  یزاس  یموب  دیلوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 15/000/000/000  دروآرب  غلبم  اب  ار  مالیا  یرادرهش  ییایفارغج  تاعالطا  متسیس  رب  ینتبم  تاثدحتسم  دانسا و  کالما  یزیمم 

هام دادرارق 10  تدم 

ای یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 750.000.000  غلبم  بسانتم -  تیفرظ  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد  ییاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  راکنامیپ  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو 

:: سردآ سردآ

:: 09189412669 و 09183465121 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

کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001549000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265792 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم  هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاسهدایپ و  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب  تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایرتشم هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاسهدایپ و  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/02/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 229 یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  ، 1587617811 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

تایلمع تایلمع زازا   لوا   لوا شخب   شخب ماجنا   ماجنا وو   یزاسرهش   یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس یموب   یموب وو   دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 22

نایرتشم نایرتشم هاگشاب   هاگشاب هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 50 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FLS-0000356 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iooc.ir :: عبنم ردعبنم یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
داتس هناماس 

6265332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک یاهقاتا   YOKOGAWA یاهلناپ زاین  دروم  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

23942656 نفلت : هرامش 12  - دازکاخ نابایخ  (- جروت ) یشیرق دیهش  نابایخ  - سردم عطاقت  هب  هدیسرن  - رصعیلو نابایخ  - نارهت  :: سردآ سردآ

85193768 و 88963737 مان :  تبث  رتفد   021-41934 سامت : زکرم   :: 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

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

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/11/20  دانسا  دیرخ   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم :: 1401/12/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265363 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عطاقت  دنمشوه  لرتنک  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزیرهش حطس  راک  ماجنا  لحم 

دانسا 1.500.000 شورف  یکناب -  همان  تنامض  ای  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  تروص  هب  لایر  غلبم 1.063.900.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  یزیراو  تروص  هب  لایر 

یرادرهش  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
یرادرهش تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

:: نفلت :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لرتنک لرتنک یاهقاتا   یاهقاتا   YOKOGAWAYOKOGAWA  یاهلناپ یاهلناپ زاین   زاین دروم   دروم یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

عطاقت عطاقت دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس 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 50 ھحفص 7 
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نانمس ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: س401/8 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاسات 15/45عبنم  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناریا  تارباخم  تکرش  ناتسا  یاتید  هکبش   ACCESS تازیهجت دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   100/000 دیرخ غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 1/662/880/000  غلبم 

ینابیتشپ تاکرادت و  هرادا  نانمس  هقطنم  تارباخم  ریت  متفه  نادیم  نانمس -  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: sm.tci.irنفلت 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

یدربهار تاعلاطم  شهوژپ و  رامآ ، رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6639 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات   1401/11/17 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/3023:59:00

mashhad.ir :: عبنم 23:59:001401/11/30عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265836 :: هرازه هرازه 1401/12/0108:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ 2 گنیلانگیس  متسیس   onboard تازیهجت زا   MFRM درب دیلوت  تخاس و  سوکعم ، یسدنهم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روکذم درب  تسا ،  DC تلو راطق 110  یکینوزتکلا  تازیهجت  هیذغت  رگید  یوس  زا  دریذپ و  یم  تروص   DC تلو اب 24  گنیلانگیس  هناماس  هیذغت  هکنیا  هب  هجوت  اب 

نیب طبار  شیامن  هحفص   DMI  ) دراد هدهع  رب  ار   DMI هیذغت هفیظو  نابیتشپ ،  یلصا و  ریسم  ناونع  هب  ریسم  ود  زا  لیدبت و   24 هب ار  ژاتلو 110  هلر ، ددع  لماش 2 
، اه درادناتسا  تیاعر  تخاس و  تاعطق ، تیفیک  رظن  زا  رظن ، دروم  تراک  تسا  زاین  عوضوم ، تیمها  هب  هجوت  اب  نینچمه  تسا .) راطق  ربهار  گنیلانگیس و  هناماس 

.ددرگ دیلوت  دهاش ، هنومن  تراک  دح  رد 
.تسا زاین  دروم  یلصا  هنومن  قباطم  اه  هلر  تاعطق و  زا  هدافتسا  - 

.دشاب یلصا  هنومن  قباطم  دیاب  تلو ) هب 110  تلو  لیدبت 24  ) ینز چوس  درکراک و  - 
Hollysys تکرش نیچ و  روشک  تخاس  - 

یدربهار تاعلاطم  شهوژپ و  رامآ ، رتفد  یدنب :  هقبط 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یتاداس میوق  سدنهم  مدقم 05133030561 -  دیون  سدنهم   :: نفلت نفلت
05131291876  - 05133030579

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   http://m08.ir/rnd :: تیاسبو تیاسبو
ets.mashhad.ir

:: 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

یاتید یاتید هکبش   هکبش   ACCESSACCESS تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66

22 طخطخ   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس   onboardonboard  تازیهجت تازیهجت زازا     MFRMMFRM  درب درب دیلوت   دیلوت وو   تخاس   تخاس سوکعم ، ، سوکعم یسدنهم   یسدنهم 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 50 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

هداد6265336 زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  یزادنا  هار  تازیهجت و  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000258 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265773 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب  ناملا  سکاب و  هلول ، هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینتب  ناملا  سکاب و  هلول ، هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,981,346,625 یلام :  دروآرب 

لایر   1,249,067,331 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

ینتب ینتب ناملا   ناملا وو   سکاب   سکاب هلول ، ، هلول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 50 ھحفص 9 
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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

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003123000127 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265780 :: هرازه هرازه :: 1401/12/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکرسیوت 127-75-01  همانجنگ –  روحم  یهاگترپ  طاقن  یزاس  نمیا  تهج  یسرجوین )  یلصفم 0  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناکرسیوت 75-01- همانجنگ –  روحم  یهاگترپ  طاقن  یزاس  نمیا  تهج  یسرجوین )  یلصفم 0  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  بصن و  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
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57,985,473,745 یلام :  دروآرب 

لایر   2,899,274,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدابآ دسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عطاقت6265363 دنمشوه  لرتنک  متسیس  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روحم روحم یهاگترپ   یهاگترپ طاقن   طاقن یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یسرجوین )  )  یسرجوین یلصفم ( ( یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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 50 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xasq4mmeyvbze?user=37505&ntc=6265780
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001446000282 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265808 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر  ناسارخ  ناتسا  یاهاتسور  اهرهش و  حطس  بالضاف  بآ و  تاسیسات  یکیزیف  تظافح  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یعامتجا هافر  راک و   ، نواعت ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  -1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
الاک  ناگدننک  دیلوت  ناگدننک و  نیمات  زا  دیرخ  -2

38,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش فدص -  کرهش  یادتیا  دابا -  لیکو  راولب  دهشم -  یوضر -  ناسارخ  ناتسا   ، 9188945356 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 104  - اهدادرارق رتفد  - یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  با و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عطاقت6265363 دنمشوه  لرتنک  متسیس  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120258 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ  هکبش  رجف 2  یرادا  روما  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک یاه  متسیس  قیقد  تالا  رازبا  مزاول و  رتویپماک ،  الاک  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاتسور اهاتسور وو   اهرهش   اهرهش حطس   حطس بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   تاسیسات   تاسیسات یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش   22 رجف   رجف یرادا   یرادا روما   روما هژورپ   هژورپ 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 50 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6639 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 23:59   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 23:59   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265164 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ 2 گنیلانگیس  متسیس   onboard تازیهجت زا   MFRM درب دیلوت  تخاس و  سوکعم ، یسدنهم  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یتاداس میوق  سدنهم  مدقم 05133030561 و  دیون  سدنهم   :: نفلت نفلت
05133030579 و 05131291876

ets.mashhad.ir http://m08.ir/rnd :: 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   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461733 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/29هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هروک سنارت  لرتنک  ولبات  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یناتسا   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 طخطخ   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس   onboardonboard  تازیهجت تازیهجت زازا     MFRMMFRM  درب درب دیلوت   دیلوت وو   تخاس   تخاس سوکعم ، ، سوکعم یسدنهم   یسدنهم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

هروک هروک سنارت   سنارت لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات تخاس   تخاس 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 50 ھحفص 12 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6265335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ITP ساسا رب  مالعتسا و  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  قباطم  سنیز  دنرب   digital input card تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001217 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7321-1BL00-0AA0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  ITP ساسا رب  مالعتسا و  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  قباطم  سنیز  دنرب   digital input card :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  اتفا  زوجم  ذخا  نینچمه  یلام و  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  هجوت :

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   SELF METER & SOUND LEVEL METER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001691 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  تسویپ و  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33557243-077  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنپ لنپ لرتنک   لرتنک تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 1414

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   SELF METER & SOUND LEVEL METERSELF METER & SOUND LEVEL METER 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 50 ھحفص 13 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  قبط  هغارم  یا 5  هفرحو  ینف  شزومآ  زکرم  قرب  هاگراک  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000078 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   RA304 لدم هتفرشیپ  نامتخاس  یزاس  دنمشوه  دنمشوه BMS و  هناخ  شزومآ  هاگتسد  الاک :  مان 

رصن تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رصن  تعنص  نامدار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یم  ماجنا  هنازخ  قاروا  تروصب  رابنا  ضبق  یلام و  یرادا  لحارم  یط  لماک  لیوحت  زا  سپ  هدش  یرادیرخ  هجو  لک  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هلماعم  کفنیال  زج  نآرد  جردنم  دراوم  تسویپ و  کرادم  - 2

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37451232-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   PRESSURE GAUGE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001692 زاین :  هرامش 

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

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  تسویپ و  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33557243-077  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هفرحو   هفرحو ینف   ینف شزومآ   شزومآ زکرم   زکرم قرب   قرب هاگراک   هاگراک زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

PRESSURE GAUGEPRESSURE GAUGE ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   - P/F CAMERON B.O.P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005828 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تیلپسا هقلح  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نیبرود مزاول  تیک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نوتوین هقلح  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دمن هساک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لیمکت تایلمع  یریگزرد  هعومجم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

تخوس روتکژنا  نزوس  گنیروا  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
گنیروا تروص  هب  هدش  یریگ  بلاق  تکسگ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نیشام  I/O متسیس هدش  عیزوت  ریذپ  همانرب  یقطنم  رگلرتنک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
Se موینلس الاک :  مان 

مرگولیک 36 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یساش  I/O متسیس ریذپ  همانرب  یقطنم  رگلرتنک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  یراجاغآ و  داتس  یالاک  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یرابتعا  یلایر و  تروصب  تخادرپ 

هارمهب ینف  داهنشیپ  هئارا   ITP دشاب .  یم  یمازلا  تسویپ  تروصب  گولاتاک  و 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34124016-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط  -  - P/F CAMERON B.O.PP/F CAMERON B.O.P ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلاروتکاف  یراذگراب  - زایندروم لیاسو  تسویپ  هب  - تسا هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003309000062 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
فرعم هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   APC یتراجت مان   NBES0307 لدم کناب  رطخ  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 37 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلاروتکاف  یراذگراب  - زایندروم لیاسو  تسویپ  هب  - تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519617886 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  رویرهش  هدفه  کراپ  بنج  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328481-023  ، 33322245-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328847-023 :: 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

رطخ رطخ ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاحیضوت  قبط  مالیا  سرگاز  یادهش  ناتسرامیب  قیرح  ئافطا  متسیس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000069 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09188418938 یسدنهم ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380437-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: 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 لیاف   لیاف تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط مالیا   مالیا سرگاز   سرگاز یادهش   یادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح ئافطا   ئافطا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم ربارب  ناتسرل  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدمرورس  قاتا  تهج  دنمشوه  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101005537000035 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضماو رهم  یمالعا  طیارش  هارمه  هب  تمیق  زیلانآ  هارمه  هب  زاین  دروم  مزاولو  تاعطق  زیر  -2 .دوشیم ماجنا  یمسر  دادرارق  داقعنا  قیرط  زا  هلماعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپو  دوش 

6815837459 یتسپ :  دک  کالپ 990 ،  ( قباس یرمرادناژ   ) سیلپ نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352523-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352046-066 :: 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

تاصخشم تاصخشم ربارب   ربارب ناتسرل   ناتسرل یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدمرورس   تیریدمرورس قاتا   قاتا تهج   تهج دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

212 1
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6265436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  روتیکیدنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001723 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماگشیپ شیدنا  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   GMA 304 لدم ینمیا  یاه  متسیس  هدننک  لرتنک  زاگ و  هدنهد  ناشن  یکیرتکلا  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   ....و   ....و روتیکیدنیا   روتیکیدنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2222
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تیاده 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 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  رتویپماک  سیک  هنایار ALL-IN-ONE و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093935000047 زاین :  هرامش 
نارهت تیاده  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
یدیمع الیهس  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ET2400A لدم  ALL-IN-ONE PC هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 7  تکرش و  هنیزه  اب  ناتسرامیب  تاموزلم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشاب  ناتسرامیب   IT سانشراک دیئات  دروم.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  ددرگ .  هعلاطم  تسویپ 

1949753113 یتسپ :  دک  تیاده ،  ناتسرامیب  لاچخی -  نابایخ  یاهتنا  کهلق - یهارود  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22567070-021  ، 22544173-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22541184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک سیک   سیک وو     ALL- IN-ONEALL- IN-ONE  هنایار هنایار ناونع : : ناونع 2323
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یوضر ناسارخ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هکبش  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000289 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS42-AR21 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادعت  تاصخشم و  قبط  الاک  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هکبش   هکبش مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2424
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 17 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا سنسیال  یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش لاعف  دیاب   PLR

1101004299000057 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   Cisco WS-C3750X-24T-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
موس جوم  تاطابترا  رکتبم 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رابنا  لیوحت  لحم 
.دشاب یم  نایحلاص  سدنهم  بانج  ینف 03132657944  دحاو  سامت  هرامش 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32657975-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLRPLR تروص   تروص هبهب   هکهک   ( ( EssentialsEssentials )) لایشنسا لایشنسا سنسیال   سنسیال یاراد   یاراد هباشم   هباشم ایای   وو     Cisco 9200 l-24t-4g-eCisco 9200 l-24t-4g-e هکبش   هکبش چوس   چوس ددع   ددع   66 درخ   درخ ناونع : : ناونع
دوش دوش لاعف   لاعف دیاب   دیاب

2525
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط 3  یرتویپماک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001249 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کرامناد هدنزاس  روشک   OCE یتراجت مان   CS4136 یگنر رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت  تسویپ  هب  امتح  افطل 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  هئارا 
یراک زور  جنپ  لهج و  زا  شیب  تخادرپ 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یضاقتم دات  هب  طونم  سانجا  دات 

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

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط  33   قبط یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2626
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلاصم نودب  حلاصم و  اب  دزمتسد  یکیناکم ، تامدخ  ماجنا  یراذگاو - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ظفاحم هیال  اب  لانگیس  یرون  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا 

ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 
1101003007000539 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  یتراجت  مان   core SM outdoor 12 لدم یرتم  لوط  یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رتم  500 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

فاوخ یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Singel mode یزلف ظفاحم  هیال  اب  (CORE12  ) لدم لانگیس  یرون  ربیف  الاک  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  : هتکن

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

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

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ea.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیل ید   POE چیئوس 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

متسیس6265164  onboard تازیهجت زا   MFRM درب دیلوت  تخاس و  سوکعم ، یسدنهم  یراذگاو 
طخ 2 گنیلانگیس 

هحفص 12) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2727

کنیل کنیل یدید     POEPOE  چیئوس چیئوس 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 :

زا 50 ھحفص 24 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

ویسپ6265352 هکبش  رجف 2  یرادا  روما  هحفص 11)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6265458 تاصخشم  قبط   SELF METER & SOUND LEVEL METER(12 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6265474PRESSURE GAUGE(12 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راوخربزگ 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 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094112000040 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  راوخربزگ ) زگ ( یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8344143113 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ملعم  راولب  یادتبا  راوخربزگ   ، ' همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45721961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45721862-031 :: 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

یلودج یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ 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 50 ھحفص 25 
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جرک تشادهب  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 18 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامک ناتسرامیبرد  هدافتسا  دروم  دنب  مارآ  برد  ددع  دیرخ 3  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000292 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ASSA هدنزاس عجرم   D40 لدم فک  تیلپ  وزاب و  اب  هارمه  رد  یکیناکم  دنب  مارآ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب الاک   ، ندوب بوغرمان  تروصرد  هناماسرد  ییادتبا  دات  زا  دعب  زور  اتیاهن 1  الاک  لیوحت  ههام  هیوست 3  یمازلا  یمسر  روتکاف  ناگیار  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم عوجرم  هدنشورف  دوخ  هنیزه 

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: 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

کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000073 زاین :  هرامش 

کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرکرک برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: 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

یلامک یلامک ناتسرامیبرد   ناتسرامیبرد هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم دنب   دنب مارآ   مارآ برد   برد ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3030

هرکرک هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 50 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصنیا ریغ  رد  تسیل  قبط  الاک  ندوب  یلصا   - تسویپ تسیل  قبط  دنتسه  هباشم  اهدک   - یا هفرح  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم عوجرم 

1101000257003869 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  - هدوزفا شزرا  باصتحا  نودب  صلاخ  تمیق  دتشاب - رابتعا  خیرات  لاس  ود  لقادح  یاراد  اهالاک   – تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09155844817 - تسا ندوب  یموب  اب  تیولوادنشاب  دمیا  وضع   – دنشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  اهالاک   - نا هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد 

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

32297095-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

عوجرم عوجرم تروصنیا   تروصنیا ریغ   ریغ ردرد   تسیل   تسیل قبط   قبط الاک   الاک ندوب   ندوب یلصا   یلصا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دنتسه   دنتسه هباشم   هباشم اهدک   اهدک  - - یایا هفرح   هفرح هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ددرگیم ددرگیم

3232
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  تسویپ  لیاف  ءاضما  رهم و  لودج و  لیمکتو  هدوب  تسویپ  لیاف  قبط  یتسیاب  الاک  ، هدش هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101001345000064 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ ریبدت  نمیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   LIMIX یتراجت مان  اب   LMD-200SH لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 190 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش طسوت  یتسیابو  هدوب  یمازلا  تسویپ  لیاف  دافم  هیلک  تیاعر  تسویپ و  لیاف  قباطم  یتسیاب  الاک   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تدوع  انیع  الاک  کناب  ینف  هتیمک  طسوت  الاک  دات  مدع  تروص  رد   ، دوش یراذگراب  هناماس  ردو  هدش  اضما  هم ر و 

6813763761 یتسپ :  دک  کناب ،  هار  راهچ  هر - )  ) ینیمخ ماما  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323101-066  ، 33301107-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305417-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0020706 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود ریمعت  رازبا  نیمات  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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3333

نیبرود نیبرود ریمعت   ریمعت رازبا   رازبا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام و  . یزادنا هار  بصن و  دود .  روتکتد  ددع  ریذپ 6  سردآ  یمشچ  ددع  هارمهب 18 ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ طیارش  قبط  کناب  ناسانشراک  هب  لیوحت 

1101001064000111 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

امزآ هدننک  هضرع  عجرم  نف  اراک  شرتسگ  امزآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  نتراک   AG-PAL-100-P لدم نکاما  ریگدزد  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
نف اراک  شرتسگ 

هتسب 3 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسانشراک هب  لیوحت  گنیروتینام و   . یزادنا هار  بصن و  دود .  روتکتد  ددع  ریذپ 6  سردآ  یمشچ  ددع  هارمهب 18 ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ طیارش  قبط  کناب 

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرظتنم دمحم  دیهش  تفن  رابنا  رد  یناگرزاب  یالاک  رابنا  یاه  هلوس  اه و  قاتا  ردریگدزد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091915000148 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ دات  امرفراک  طسوت  یتسیابیم  ارجا  زا  لبق  لایرتم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38162575-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دود .  .  دود روتکتد   روتکتد ددع   ددع   66 ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ یمشچ   یمشچ ددع   ددع 1818 هارمه   هارمه هبهب   ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ ریگدزد   ریگدزد هاگتسد   هاگتسد 33 ناونع : : ناونع 3535

یناگرزاب یناگرزاب یالاک   یالاک رابنا   رابنا یاه   یاه هلوس   هلوس وو   اهاه   قاتا   قاتا ردریگدزد   ردریگدزد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  مرف  طیارش  تاصخشم و  ساسارب  نموف  ینیمخ  ماما  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004854000095 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CD36VABL-15 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نموف رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  مرف  طیارش  تاصخشم و  ساسارب  نموف  ینیمخ  ماما  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33220078-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا نویزولت 41  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000242 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریمض رهطم  هدننک  هضرع  عجرم   DAEWOO یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   DLE-42F6200-DPBM لدم  in 42 زیاس  SMART LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  ابدیرخ  تیولواو  تسیراکزور  30 الاکداتو لیوحتزادعب  باسح  هیوستو  تسا  هدننک  نیمات  هدهعب  باهذو  بایا  یاهنیزه  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

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

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

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه مرف   مرف طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب نموف   نموف ینیمخ   ینیمخ ماما   ماما هبعش   هبعش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 3737

چنیا چنیا   4141 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 3838
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(( 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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

جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارو بصنو  هیارک  هنیزه.هتسبرادم  نیبرود  یارجاو  دیرخ.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنرباب  ربتعم  یتناراگ  اب  یزادنا 

1101091408000233 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   MC760 لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ اب  یزادنا  هارو  بصنو  هیارک  هنیزه.هتسبرادم  نیبرود  یارجاو  دیرخ.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرباب  ربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226298-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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

یا6265460 هفرحو  ینف  شزومآ  زکرم  قرب  هاگراک  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  هحفص 12)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6265655 حرش  قبط   - P/F CAMERON B.O.P(12 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

یاتید6265180 هکبش   ACCESS تازیهجت دیرخ  هحفص 7)یراذگاو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجاو   یارجاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسو پمپ  لانشپآ و  یروسسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000826 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص  ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وسیآ  رتسگ  نارون  هدنزاس  عجرم  وکینود  یتراجت  مان   D-BF15W لدم  W 15 ناوت یباتفآ  یبابح   LED پمال الاک :  مان 

وسیآ رتسگ  نارون 
ددع  200 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسو لسو پمپ   پمپ وو   لانشپآ   لانشپآ یروسسکا   یروسسکا ناونع : : ناونع 4040

لسو لسو پمپ   پمپ وو   لانشپآ   لانشپآ یروسسکا   یروسسکا ناونع : : ناونع 4141

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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " 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 " ) " ) 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   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

لسو پمپ  لانشپآ و  یروسسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005706 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زاوها  تعنص  ناهیک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   K2022S3 لدم یهاگشیامزآ  لس  یگدروخ  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

زاوها تعنص  ناهیک 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ایمیک تازیهجت  درواهر  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICA یتراجت مان  دک 5201  رزیالانآ  وتا  هاگتسد   Na ویتکلس نوی  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

یددع نتراک 50  دک 352350  اتکی  بط  ادنو  هدننک  هضرع  عجرم  نوکلاف  یتراجت  مان   µm 70 تیفرظ یهاگشیامزآ  لیرتسا  رنیرتسا  لس  ییاشغ  رتلیف  الاک :  مان 
نتراک 7 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   SH-30 لدم یهاگشیامزآ  رکیش  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لسو6265635 پمپ  لانشپآ و  هحفص 31)یروسسکا  سسکا  ( سسکا

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

لسو6265639 پمپ  لانشپآ و  هحفص 31)یروسسکا  سسکا  ( سسکا

(( 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

تسویپ6265386 لیاف  تاحیضوت  قبط  مالیا  سرگاز  یادهش  ناتسرامیب  قیرح  ئافطا  متسیس  هحفص 16)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیمات6265392 نامرد  تیریدمرورس  قاتا  تهج  دنمشوه  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصنو  دیرخ 
تسویپ تاصخشم  ربارب  ناتسرل  یعامتجا 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  " " 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

یا6265460 هفرحو  ینف  شزومآ  زکرم  قرب  هاگراک  زاین  دروم  مزاول  تازیهجت و  هحفص 12)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

6265356 . دود روتکتد  ددع  ریذپ 6  سردآ  یمشچ  ددع  هارمه 18 هب  ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد  3
یزادنا هار  بصن و 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

6265356 . دود روتکتد  ددع  ریذپ 6  سردآ  یمشچ  ددع  هارمه 18 هب  ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد  3
یزادنا هار  بصن و 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناگرزاب6265500 یالاک  رابنا  یاه  هلوس  اه و  قاتا  ردریگدزد  بصن  هحفص 27)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

الاک6265257 ندوب  یلصا   - تسویپ تسیل  قبط  دنتسه  هباشم  اهدک   - یا هفرح  هتسب  رادم  نیبرود 
ددرگیم عوجرم  تروصنیا  ریغ  رد  تسیل  قبط 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6265274 رادم  هحفص 27)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6265351 ریمعت  رازبا  هحفص 27)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6265444 هکبش  هحفص 19)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاصخشم و6265574 ساسارب  نموف  ینیمخ  ماما  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  ناوخارف 
تسویپ یاه  مرف  طیارش 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6265628 نیبرود  یارجاو  هحفص 27)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6265655 حرش  قبط   - P/F CAMERON B.O.P(12 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا رد  ییایمیشدوک  یوپد  تهج  تعاس 20 )  یلا  حبص  تعاس 8  زا   ) راک زور  یارب 15  ینت  تکاپ 7  اب  ردول  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001553000035 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

زور 15 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هدش  هتساوخ  کرادم  .ددرگ  تبث  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  .ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  یگدروخ  طخ  یراذگ و  طرش  نودب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دشاب یم  راکنامیپ  اب  طبترم  یاه  هنیزه  هیلک  یتسویپ  طیارش  هب  هجوت  اب  )

8174835118 یتسپ :  دک  مجنپ ،  نابایخ  یوربور  هیریما  یوک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37811070-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37814443-031 :: 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

راک6265630 زور  یارب 15  ینت  تکاپ 7  اب  ردول  هحفص 35)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

راک راک زور   زور   1515 یارب   یارب ینت   ینت تکاپ  77   تکاپ اباب   ردول   ردول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242

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

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

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  نوفده و ....  ردروکر ، نفورکیم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000544 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لاکساپ  HEADSET 810 لدم یرتم  لباک 2  اب  راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903946 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوثایغ 09122462168 یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

تساوخرد6265242 قباطم  نوفده و ....  ردروکر ، هحفص 37)نفورکیم ، ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وو ....  ....  نوفده   نوفده ردروکر ، ، ردروکر نفورکیم ، ، نفورکیم ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمارو یناهفصا  یفرشا  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 16 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمارو یفرشا  هاگنامرد  رورس  قاتا  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093170000019 زاین :  هرامش 

نیمارو یناهفصا    یفرشا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  - یقلاخ سدنهم  ینف 09123267485 -- یناریا یالاک  طقف  - هنومن دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نیمارو ،  یناهفصا  یفرشا  دیهش  کینیلک  یلپ  دنق  هناخراک  یوربور  یسودق  دیهش  راولب  نیمارو  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3371616154

36243051-021  ، 36242713-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36243051-021 :: 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

نیمات6265392 نامرد  تیریدمرورس  قاتا  تهج  دنمشوه  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصنو  دیرخ 
تسویپ تاصخشم  ربارب  ناتسرل  یعامتجا 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیمارو6265421 یفرشا  هاگنامرد  رورس  قاتا  هحفص 37)یزاسزاب  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیمارو نیمارو یفرشا   یفرشا هاگنامرد   هاگنامرد رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 4444
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87110054 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265189 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

B&K ریاف یلپمآ  ژراش  نشربیاو و  روسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 750.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشرذا هداج  رتمولیک 15  زیربت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nigedist8.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

B&KB&K  ریاف ریاف یلپمآ   یلپمآ ژراش   ژراش وو   نشربیاو   نشربیاو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

L90L90 ونر   ونر روتوم   روتوم هبهب   کیلوردیه   کیلوردیه پمپ   پمپ هدنهد   هدنهد لاصتا   لاصتا یدیلوت   یدیلوت هعطق   هعطق هقلح   هقلح ژراش - - ژراش لباق   لباق راجفنا   راجفنا دضدض   هوق   هوق غارچ   غارچ کیتاموسوف -  -  کیتاموسوف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دربراک دربراک لماک   لماک ریش   ریش لسکب - - لسکب میس   میس هدنرادهگن   هدنرادهگن یدالوف   یدالوف راد   راد نماض   نماض تسب   تسب یتعنص - - یتعنص نکنک   کنخ   کنخ جرب   جرب دربراک   دربراک هزیناولاگ   هزیناولاگ هفرطود   هفرطود میظنت   میظنت چیپ   چیپ - - 

شکور شکور ظفاحم   ظفاحم شکتسد   شکتسد  - - راجفنا راجفنا دضدض   دیلک   دیلک هبعج   هبعج کیتاموتا -  -  کیتاموتا دیلک   دیلک یسیطانغم   یسیطانغم یترارح   یترارح یتظافح   یتظافح دحاو   دحاو یرون - - یرون روسنس   روسنس نژیسکا -  -  نژیسکا لوسپک   لوسپک
یمرچ یمرچ سنج   سنج قرب   قرب قیاع   قیاع
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دشابیم دوجوم  تسویپ  تسیل  رد  زاین  دروم  تازیهجت.تسا  هباشم  اه  الاک  یمامت  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093441000017 زاین :  هرامش 

نادمه تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رابمیش هدننک  هضرع  عجرم  ینف 534909  هرامش  کیتاموسوف 5000  هاگتسد   cuvette clamp تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

حرد یرهاظم  اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتسد  لدم  ژراش  لباق  راجفنا  دض  هوق  غارچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L90 ونر روتوم  هب  کیلوردیه  پمپ  هدنهد  لاصتا  یدیلوت  هعطق  هقلح  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نایناریا هیوهت  لاچوت  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   SMB-90/1400 لدم یتعنص  نک  کنخ  جرب  دربراک  هزیناولاگ  هفرطود  میظنت  چیپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
راربا رون  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  لسکب  میس  هدنرادهگن  یدالوف  راد  نماض  تسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

روپرقاب یقت  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   BBB یتراجت مان   G11N1721 لدم نژیسکا  لوسپک  دربراک  لماک  ریش  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XU5M18MA230 لدم یرون  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 29055  کیتاموتا  دیلک  یسیطانغم  یترارح  یتظافح  دحاو  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
یلزنا دازآ  هقطنم  هورگ  مراو  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WAROM یتراجت مان   BZC8050 لدم راجفنا  دض  دیلک  هبعج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نیپساک نمیا  سرگاز  هدنزاس  عجرم   TAHA یتراجت مان  یتفج  ینولیان 12  هتسب   LET لدم زیاس  یرف  یمرچ  سنج  قرب  قیاع  شکور  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
نیپساک نمیا  سرگاز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب  لقن و  لمح و  هنیزه.دوش  هعلاطم  امتح  تسویپ  تسیل.تسا  هباشم  اهالاک  یمامت  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تخادرپ  زور  رثکادح 10  یرادا  لاور  ندرک  یط  زا  دعب  یمسر و  روتکاف  سنج و  لیوحت 

6517838696 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  مدرم  کراپ  یور  هب  ور  هدیمهف  دیهش  راولب  شهوژپ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380025-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380509-081 :: 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

6265189B&K ریاف یلپمآ  ژراش  نشربیاو و  روسنس  هحفص 38)دیرخ  روسنس  ( روسنس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدنهد6265418 لاصتا  یدیلوت  هعطق  هقلح  ژراش - لباق  راجفنا  دض  هوق  غارچ  کیتاموسوف -  هاگتسد 
نک کنخ  جرب  دربراک  هزیناولاگ  هفرطود  میظنت  چیپ   - L90 ونر روتوم  هب  کیلوردیه  پمپ 
نژیسکا لوسپک  دربراک  لماک  ریش  لسکب - میس  هدنرادهگن  یدالوف  راد  نماض  تسب  یتعنص -

راجفنا دض  دیلک  هبعج  کیتاموتا -  دیلک  یسیطانغم  یترارح  یتظافح  دحاو  یرون - روسنس  - 
یمرچ سنج  قرب  قیاع  شکور  ظفاحم  شکتسد  -

هحفص 38) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یررهش دحاو  رون  مایپ  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ لیوحت  هاگشناد  لحم  رد  ربتعم  یتناراگ  یمسر و  روتکاف  اب  سانجا  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092581000006 زاین :  هرامش 

یر دحاو  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یبجر الیل  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   YOSD یتراجت مان   SU 24 لدم  W 5 ناوت  USB تروپ اب  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MDR-IF140K/C لدم نوفده  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
یوانرس یناخ  دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAX LINK یتراجت مان  لدم 775  هنایار   CPU لماک نف  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هملپ سراپ  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یددع  رتسیلب 1  یدنب  هتسب  عون   CR 1220 لدم  V 3 ژاتلو یا  هکس  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1152A لدم هکبش  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  لدم 1000  تروپ  باه 4  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  الاک 10  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1865865399 یتسپ :  دک  نارمچ ،  دیهش  یزکرم  نامتخاس  یراوخبرع  دابا خ  یقت  هار  هس  نیمارو  هداج  یررهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33416825-021  ، 33416830-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33416833-021 :: 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

سنسیال6265480 یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6 
دوش لاعف  دیاب   PLR تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا

هحفص 19) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

رتست رتست  - - یایا هکس   هکس ژراش   ژراش لباق   لباق ریغ   ریغ یرتاب   یرتاب  - - هنایار هنایار گنیچیئوس   گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم  - - هنایار هنایار   CPUCPU  لماک لماک نفنف   -- WW  55 ناوت   ناوت   USBUSB  تروپ تروپ اباب   وگوگ   دنلب   دنلب ناونع : : ناونع
تروپ تروپ   44 باه   باه هکبش -  -  هکبش

4747
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6265553 - هنایار گنیچیئوس  هیذغت  عبنم   - هنایار  CPU لماک نف  -W 5 ناوت  USB تروپ اب  وگ  دنلب 
تروپ باه 4  هکبش -  رتست   - یا هکس  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب 

هحفص 41) چیئوس  ( چیئوس

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

کنیل6265767 ید   POE چیئوس هحفص 19)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

سنسیال6265480 یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6 
دوش لاعف  دیاب   PLR تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا

هحفص 19) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گنیلانگیس6265836 متسیس   onboard تازیهجت زا   MFRM درب دیلوت  تخاس و  سوکعم ، یسدنهم 
طخ 2

هحفص 7) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نس یرتم ,   LED 12 یا ,  هفرح  رون  توص و  متسیس  یناتسا ,  حرطم  یرجم  یبالقنا ,  پاپ  هدنناوخ  یروشک , حرطم  نارنخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یلدنص 1000  داعبا 5*3 , رد  یا  هفرح 

1101093228002513 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمرگرس رنه و  قالخ ، یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
همانرب 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52622091-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: 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

توص و6265626 متسیس  یناتسا ,  حرطم  یرجم  یبالقنا ,  پاپ  هدنناوخ  یروشک , حرطم  نارنخس 
ددع یلدنص 1000  داعبا 5*3 , رد  یا  هفرح  نس  یرتم ,   LED 12 یا ,  هفرح  رون 

هحفص 44) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نسنس یرتم ,  ,  یرتم   LED 12LED 12 یایا ,  ,  هفرح   هفرح رون   رون وو   توص   توص متسیس   متسیس یناتسا ,  ,  یناتسا حرطم   حرطم یرجم   یرجم یبالقنا ,  ,  یبالقنا پاپ   پاپ هدنناوخ   هدنناوخ یروشک , , یروشک حرطم   حرطم نارنخس   نارنخس ناونع : : ناونع
ددع ددع   10001000 یلدنص   یلدنص , , 33** 55 داعبا   داعبا ردرد   یایا   هفرح   هفرح

4848
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوت تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 11  تحت  گنیروتینام  متسیس  تاعطق  ددع  دادعت 72  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ ئاضماو  رهم  هدننک  نیمات 

1101091471000189 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SHINKAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  زاف  رگناشن  یلحم و  طابترا  لوژام  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRIC

ددع 72 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  افرص  الاک  ملق  ناونع 11  تحت  گنیروتینام  متسیس  تاعطق  ددع  دادعت 72   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک 1401/11/30 هب  زاین  خیرات  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  دوش  هناماس  تسویپو  ددرگ  ئاضماو 

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

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

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ددع   ددع   7272 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 4949
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالع  بلق و  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000425 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ، هدش رهم  لیمکت و  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ  یاه  لیاف  یمامت  -2

.تسا هدیدرگ  دیق  یتسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  -3

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442815-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح یتایح مئالع   مئالع وو   بلق   بلق روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5050

رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 5151
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رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094216000078 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دربهار نما  هکبش  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سیورس  ماس   SAMSUNG یتراجت مان   LS22F355HN لدم  inch 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cooler Master یتراجت مان   P3 CPU FAN لدم هنایار   cpu نف الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   GB 512 تیفرظ لدم 004   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   JM1600KLH-8G لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

یرالات یدهم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان  لدم 4460   Core i5 وی یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ دیون  رگپاچ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان  هنایار   Asus H110-M دربردام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدازیلع  09194984179 .دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: 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 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM-245JN سالپ یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001226000010 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197615395 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34469077-041  ، 34454411-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34469077-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GDM-245JNGDM-245JN  سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5252

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6265595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  تروصنیا  ریغرد  دشاب  تاحیضوت  قبط  تاقلعتم  مامت  روتینام و  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003871 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

گنیروتینام6265218 متسیس  تاعطق  ددع  هحفص 44)دادعت 72  روتینام  ( روتینام

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

یتایح6265270 مئالع  بلق و  روتینام  هحفص 44)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 44)رتویپماک6265330 روتینام  ( روتینام

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

6265356 . دود روتکتد  ددع  ریذپ 6  سردآ  یمشچ  ددع  هارمه 18 هب  ریذپ  سردآ  ریگدزد  هاگتسد  3
یزادنا هار  بصن و 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6265566GDM-245JN سالپ یج  هحفص 44)روتینام  روتینام  ( روتینام

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع تروصنیا   تروصنیا ریغرد   ریغرد دشاب   دشاب تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم مامت   مامت وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 5353
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 50 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r7dbppd6b7lbr?user=37505&ntc=6265595
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6265595?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

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

دوشیم6265595 هداد  تدوع  تروصنیا  ریغرد  دشاب  تاحیضوت  قبط  تاقلعتم  مامت  روتینام و  هحفص 44)سیک و  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تاصخشم و6265574 ساسارب  نموف  ینیمخ  ماما  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  ناوخارف 
تسویپ یاه  مرف  طیارش 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6265628 نیبرود  یارجاو  هحفص 27)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم و6265574 ساسارب  نموف  ینیمخ  ماما  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  ناوخارف 
تسویپ یاه  مرف  طیارش 

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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