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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   2828 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,510هکس , 000143,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   85,92085,920مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   133,980هکس , 000133,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 1 1 , 0002 1 1 , سیئوس000 سیئوس کنارف   327,300327,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,800 , 00080 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع237,400237,400رالد ناتسبرع لایر   84,03084,030لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس ,800 , 00050 ,800 , وروی000 ژورن314,890314,890وروی ژورن نورک   30نورک ,70030 ,700

رایع رایع   1818 یالط   13,058یالط ,00013, 058 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ359,400359,400دنوپ نپاژ نینی   دصکی   220دصکی ,940220 ,940

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
((3535))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 116116))

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

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

زا 116 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 20  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 67

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 11  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زر  تعاس 16   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  زا  سپ  زور   14  - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  مالعتسا 

5706633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم طابترا  تیریدم  یارب  هچراپکی  هناماس  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  هدرپس  ناونع  هب  لایر  غلبم 2.204.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  مان  هب  یزکرم  لقتسم  تلم  کناب  هرامش 2660266/55  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  شیف  لصا 

یمومع طباور  مهن  هقبط  باداش  نابایخ  شبن  نادنمرنه  کراپ  یوربور  رهشناریا  نابایخ  دنز  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-0211456  - 84121556 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  دانسا   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات  دانسا   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707427 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس ود  ینابیتشپ  هارمه  هب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ینابیتشپ بصن و  هنیمز  رد  اتفا  ینف  همانیهاوگ  هئارا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

17 کالپ قشمد -  خ   - یبونج نیطسلف  خ  زرواشک -  راولب  نارهت - رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس  : تاکاپ ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

888804379 - 88 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت 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

نایرتشم نایرتشم طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم یارب   یارب هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 11

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 116 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3xdn4reymwafe?user=37505&ntc=5706633
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5706633?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rkeztc9sqa2ze?user=37505&ntc=5707427
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5707427?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تفن  نامتخاس  یسدنهم و  یلم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707494 :: هرازه هرازه :: 1401/10/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bot یراذگ هیامرس  سابعردنب -  رد  یودهم  دیهش  هاگنزخم  ثادحا  هژورپ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباق یرابتعا  فقس  نعت  لدم  یجراخ و  یلخاد و  روحم  تارداص  صاخ  یاه  حرط  یا  هعسوت  یداجیا و  یاه  هژورپ  کسیر  یجنس  رابتعا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- هام ارجا 10  راظتنا  دروم  نامز  لایر - ارجا 2.500.000.000  راظتنا  دروم  هنیزه  ناریا - تارداص  تنامض  قودنص  یوس  زا  ششوپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یدزی یسابرکریما   88733370-021 :: 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

نزخم نزخم ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

فقس فقس نعت   نعت لدم   لدم وو   یجراخ   یجراخ وو   یلخاد   یلخاد روحم   روحم تارداص   تارداص صاخ   صاخ یاه   یاه حرط   حرط یایا   هعسوت   هعسوت وو   یداجیا   یداجیا یاه   یاه هژورپ   هژورپ کسیر   کسیر یجنس   یجنس رابتعا   رابتعا ناونع : : ناونع
ناریا ناریا تارداص   تارداص تنامض   تنامض قودنص   قودنص یوس   یوس زازا   ششوپ   ششوپ لباق   لباق یرابتعا   یرابتعا

44

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

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

زا 116 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: ش / یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/6/28  حبص  تعاس 10  زا  دانسا   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم حبص  تعاس 10 

زورما حبص   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706578 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  یوق ) راشف  قرب  یتارباخم  تازیهجت   ) TPS و PLC دیرخ دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارش  زیاح  تکرش  هب  هچراپکی ) )

هام هن  دادرارق  تدم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 3.622.735.077  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

05136103614  - 05138717300  - 05136103629 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

(( یوق یوق راشف   راشف قرب   قرب یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت  ) ) TPSTPS وو     PLCPLC  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 116 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهاپس تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

084-1401  / :: س ن ش یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/06/27  هبنشکی  زور  زا   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5706539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  دود  هیلخت  نف  هاگتسد  کی  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sepahanoil.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  دیدجت  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:15  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706580 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11  سار   - 1401/07/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یربهار نامتخاس   ) یکدی تاعطق  نیمات  ناریا و  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  قیرح  افطا  مالعا و  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ناجنز نارهت و  دیدج 

دادرارق  هلدابم  خیرات  زا  هام  راک 12  ماجنا  تدم 
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )
خیرات 1401/06/02 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

لایر دانسا 218.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 227 ناریا  قرب  هکبش  تردم  تکرش  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یمسای  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
tavanir.org.ir igmc.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ دود   دود هیلخت   هیلخت نفنف   هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

یکدی یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات وو   ناریا   ناریا قرب   قرب هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم تکرش   تکرش قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت وو   متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس 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 116 ھحفص 8 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هصقانم  قیرط  زا   PTN تازیهجت یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یرایتخب ) لاحم و  راهچ  هقطنم   ) ناریا تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یا  هلحرم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.chb.tci.ir WWW.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

ناگزمره هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم :: 1401/07/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706474 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FAT سکاب یرونربیف -  لصفم  لنپ -  چپ  لتگیپ -  روتپادآ -  دروکچپ -  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

: هصقانم رد  تکرش  هدرپس  غلبم  ناگزمره -  هقطنم  تارباخم  هجورد  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  همانتنامض  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا رد  هدش  جرد  هرامش  باسح  هب  زیراو  لایر  غلبم 1/000/000  : باسح هرامش  هصقانم و  دانسا  تمیق  لایر -   362/000/000

نامتخاس یبونج ، تلاسر  رهشلگ ، سابعردنب ، : هصقانم هدننکرازگرب  هاگتسد  سردآ  ناگزمره -  هقطنم  تارباخم  تیریدم  : هصقانم هدننکرازگرب  هاگتسد  مان   :: سردآ سردآ
33610016 076 دک : نفلت هرامش  تارباخم  یزکرم 

33308255-33308259

:: 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

PTNPTN  تازیهجت تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88

FATFAT سکاب   سکاب یرونربیف -  -  یرونربیف لصفم   لصفم لنپ -  -  لنپ چپچپ   لتگیپ -  -  لتگیپ روتپادآ -  -  روتپادآ دروکچپ -  -  دروکچپ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ 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 116 ھحفص 9 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 12  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  یا  هلحرم  کی  ماع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  ناجدوس  رهش   ftth حرط یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.chb.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

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706691 :: هرازه هرازه :: 1401/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جروتسا  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  دیرخ 8  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

جروتسا هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  دیرخ 8  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/10/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 17 قشمد  رصعیلو خ  نادیم  هب  هدیسرن  - رصعیلو نابایخ  نارهت   ، 1416753941 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

رهش رهش   ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

جروتسا جروتسا وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 09/س/1401 یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راک بسک و   :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706710 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  دهشم و  نیوزق ،  یاه  تیاس  یناسر  زور  هب  یارب   MF-HF یاهدناب بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 4  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   22,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1401/10/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هدفه یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رتناپ  یتعیرش ، نابایخ   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ،  یروانف  تاطابترا و  ترازو  سیدرپ 

02185193768 :: نفلت :: www.cra.ir - www.setadiran.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

لتیار یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لاعف ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  یگدامآ  مالعا   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5706848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(CW  ) ینارمع تایلمع  (، SA  ) یبای ناکم  تایلمع  یاه  هنیمز  رد  لیابوم ،  BTS هزوح رد  ( Rollout  ) ییارجا تایلمع  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(TI  ) یزادنا هار  بصن و  تایلمع  و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 8028 و 02127654393  27654000-021 :: نفلت :: sama.rightel.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: procurement@rightel.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MF-HFMF-HF  یاهدناب یاهدناب بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1212

لیابوم لیابوم   BTSBTS هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1313

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/053 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 16هرامش  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SEVER یرازفا تخس  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 100/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Main frame ریغ یاه  هنایار  یاه  هداد  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

تاصقانم هناخریبد  فکمه ، هقبط  کالپ 6 یوجاوخ ، عطاقت  قباس ،) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، داش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ،  : :: سردآ سردآ

27370 :: 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

ناگزمره هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم :: 1401/07/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706912 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fat سکاب یرون -  ربیف  لصفم  لنپ -  چپ  لتگیپ -  روتپادآ -  دروکچپ -  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   362/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

ناگزمره هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: سردآ سردآ

33610016-33308255-33308259 :: 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

SEVERSEVER یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414

یرون یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم لنپ -  -  لنپ چپچپ   لتگیپ -  -  لتگیپ روتپادآ -  -  روتپادآ دروکچپ -  -  دروکچپ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/9 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یوفاک  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 2/600/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

فکمه هقبط  تارباخم  هرامش 1  نامتخاس  قیاقش  نابایخ  یاهتنا  تانق  یزاس  هناخ  هار  هس  هاگشناد  نابایخ  کارا  (: هصقانم یاهتکاپ   ) تاداهنشیپ هئارا   :: سردآ سردآ
.تاکرادت هرادا 

08633288683 :: 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

یبونج ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 7/1401 و 6/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasanj.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707054 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب یدابع  یادهش  راولب  ات  ییاجر  دیهش  زکرم  ربیف  یارجا  کیزگ -  یهار  هس  هب  انیسم  سبط  ریسم  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم 500.000 یهگآ - رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نویلیم  نیمضت 380   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...یهگآ رد  جردنم  هرامش  یابیس  باسح  هب  لایر 

056 نفلت 32424000 -  قاتا ش 124  یبونج  ناسارخ  تارباخم  نازابناج  نادیم  نارادساپ  راولب  دنجریب  دانسا  هیهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424004-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون یوفاک   یوفاک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

ربیف ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/9 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707497 :: هرازه هرازه یلامدکدک   ینف و  یبایزرا  زا  سپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  ار  هصقانم  دانسا  حرش  هب  یرون  یوفاک  تازیهجت  یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 2.600.000.000 

تاکرادت هرادا  فکمه  هقبط  تارباخم  هرامش 1  نامتخاس  قیاقش  نابایخ  یاهتنا  تانق  یزاس  هناخ  هار  هس  هاگشناد  نابایخ  کارا   :: سردآ سردآ

08633288683 :: نفلت :: www.markazi.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نایرتشم5706633 طابترا  تیریدم  یارب  هچراپکی  هناماس  هحفص 5)یربهار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5706805 حطس  یکیفارت  تراظن  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

شیوداپ5707427 سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرون یرون یوفاک   یوفاک تازیهجت   تازیهجت یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 116 ھحفص 14 
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نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

96/39 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  سپ  زور   15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم یفیکعبنم یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  زور   15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میرب  ینوکسم  هقطنم  یاه  هزاورد  یریوصت  تراظن  هناماس  بصن  هیهت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابآ  ارجا  لحم 

هام  ود  تدم 
لایر هیاپ 16.279.198.200  دروآرب  غلبم 

لایر نیمضت 814.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادابآ تفن  شیالاپ  تکرش  یاهنامیپ  روما  نادابآ ، هاگشیالاپ  یلصا  برد  بنج  نادابآ -  یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

06153183338 :: نفلت :: http://www.abadan-ref.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir WWW.TENDER.BAZRESI.IR

06153264476 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

22-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5706516 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/07/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 81.092.000.000 

هام شش  دادرارق  تدک 

لایر هدرپس 4.040.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مجنپ هقبط  کیفارت  لقن  لمح و  نامزاس  هرامش 2  نامتخاس  یدقن  هچوک  یناقلاط  نابایخ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ   :: سردآ سردآ

96018621 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوکسم ینوکسم هقطنم   هقطنم یاه   یاه هزاورد   هزاورد یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

یکیفارت یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

2001003469000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706561 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلا  ناتسرهش  یاههار  حطس  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زردوگیلا  ناتسرهش  یاههار  حطس  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
78,206,653,470 یلام :  دروآرب 

لایر   3,910,332,674 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/10/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  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

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

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

2001005265000224 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706586 :: هرازه هرازه :: 1401/07/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تازیهجت  ریاس  هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هطوبرم تازیهجت  ریاس  هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

رتاهت  % 64 نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/10/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

اههار اههار حطس   حطس یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس هارمه   هارمه هبهب   ددرت   ددرت تبث   تبث وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت حرط   حرط ناونع : : ناونع 2222

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

29-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/6/28  زا   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابایخ  بوراج  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شاپ کمن  هاگتسد  هس  دیرخ 

لایر  دروارب 13.623.025.792  رصن -  یوک  روحم  شترا  ناگداپ  رباعم  ییاشگزاب  هژورپ  لیمکت 
ناجنز ناتسا  سدقم  عافد  هزوم  یگنهرف و  زکرم  نامتخاس  هناخروتوم  تازیهجت  یزادناراب  لمح و  دیرخ 

هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.100.000.000

لایر  1.800.000.000
لایر  685.000.000
لایر  1.049.000.000

دناب هار و  هتشر  رد  یقیقح   2 یقوقح /  هبتر 5  لقادح 

:: سردآ سردآ

02433422036 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یکیفارت  تراظن  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20.531.500.000 

نیبرود دیلوت  ناگدنشورف  کینورتکلا -  قرب و  عیانص  ناگدنشورف  کینورتکلا - قرب و  عیانص  ناگدنشورف  لایر -  نمیضت 1.026.575.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتسب رادم 

نامزاس فکمه  هقبط  تنواعم  نامتخاس  مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  سدقم  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05133448472 :: 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

هناخروتوم هناخروتوم تازیهجت   تازیهجت یزادناراب   یزادناراب وو   لمح   لمح دیرخ   دیرخ شاپ -  -  شاپ کمن   کمن هاگتسد   هاگتسد هسهس   ینابایخ -  -  ینابایخ بوراج   بوراج هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

رهش رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هاگن مین   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706965 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/07/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   304/748/569/160 دروارب : دابآزوریف  راوک -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگزرد و  یریگ  هکل  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  28/779/323/762 دروارب : ریذپ  بیسآ  ناربراک  اههار  هیشاح  سرادم  یکیزیف  یزاس  نمیا 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هبتر 4و 5 

سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ
85193768-88969737 مان :  تبث  رتفد 

27313131 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501134005381 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13/30هرامش  - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707329 :: هرازه هرازه 15/30دکدک   تعاس  - 1401/07/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مود هلحرم  دنشوه  یاهتیگ  یرادهگن  تاریمعت و  دادرارق  مالعتسا  نویسیمک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلاخلخ یزادرپراک  نامتخاس  یمالسا  بالقنا  نادیم  ینامیلس  مساق  رادرس  دیهش  هارگرزب   :: سردآ سردآ

09155257900 :: 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

اههار اههار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا -- روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگزرد   یریگزرد یریگ   یریگ هکل   هکل یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

دنشوه دنشوه یاهتیگ   یاهتیگ یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 116 ھحفص 18 
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

423-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 14:15   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اشامت  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 13:15   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707361 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کدی  Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  59/400/000/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/970/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش یرادرهش   :: سردآ سردآ

یلخاد 256و 1456  32304618 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
vendor.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

86-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/06/28  تعاس 15  زا   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 8 

iets.mporg.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 8   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707478 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نادور ناتسرهش  یدورو  ییانشور  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  46.256.248.563 دروآرب :

تاسیسات - هینبا - هار یراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.312.812.428 نیمضت :

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کدی کدی   BubbleBubble رواک   رواک هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

ییانشور ییانشور یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو 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 116 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5706805 حطس  یکیفارت  تراظن  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنشوه5707329 یاهتیگ  یرادهگن  هحفص 14)تاریمعت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کدی5707361  Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 14)دیرخ 50  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش سار   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یادص   :: عبنم تعاس 8عبنم سار   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706297 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک   سار   - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  متسیس  تازیهجت  هلاس  شورف 10  زا  سپ  تامدخ  هلاس و  یتناراگ 3  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  لقن  لمح و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت 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 116 ھحفص 20 
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نالیگ ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش حبص  تعاس 8  سار   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم خرومعبنم حبص  تعاس 8  سار   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706948 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 8  سار   - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس شورف 11  زا  سپ  تامدخ  هلاس و  هس  یتناراگ  شزومآ ، یزادنا ،  هار  بصن و  لقن ، لمح و  هیهت ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001001068000001  هب  دوخ  ششوپ  تحت  بعش  زا  یدادعت  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینوکسم5706490 هقطنم  یاه  هزاورد  یریوصت  تراظن  هناماس  بصن  هیهت و  هحفص 14)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت5706516 ینمیا و  تازیهجت  عاونا  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ریاس5706586 هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط 
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش5706805 حطس  یکیفارت  تراظن  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کدی5707361  Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 14)دیرخ 50  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3030

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایوگ و یهد و  زایتما  یریگشرازگ و  راظتنا و  فص  سنسیال  لوژام و  اب  هارمه  پیو  متسیس  زاین  دروم  هباشم  دک  ناریا  .1 فیدر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپو لارتناس  اب  کنیل  تراک 

1101092119000056 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دیون نارفعز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GRAND STREAM یتراجت مان   GXV3140 لدم میس  اب  یریوصت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   auto attendant راکدوخ روتارپا  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف هئارا  لیوحت و  زادعب  هام  کی  ات  باسح  هیوست.هدننک  نیمات  اب  ینوناق  تاروسک  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک.نارهت  زا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم رداص  دقن  کچ  یمسر 

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88808665-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راکدوخ راکدوخ روتارپا   روتارپا متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تستس   میس - - میس اباب   یریوصت   یریوصت   IPIP نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 3131
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روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003031000009 زاین :  هرامش 

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رافماک رازفا  مرن  یشزومآ  هرود  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001255000036 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6817773644 یتسپ :  دک  کالپ 53 ،  جح -  رولب  یادتبا  نمهب -  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226790-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33207758-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 3232

رافماک رافماک رازفا   رازفا مرن   مرن یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 3333
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Apple Enterprise Acc unt ینامزاس تناکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000524 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  یلیلخ  یاقآ  سامت  هرامش 35911419  اب  ماهبا  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مشق  ناتسرهش  یمالسا  یاروش  یرادرهش و  یا  هنایار  یاه  هکبش  زا  ینابیتشپ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091616000024 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  مشق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یراذگراب  دشاب و  یم  یقوقح  صاخشا  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولوا  ددرگ  مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یمالعا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  قوف  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب  دشاب و  یم  یرورض  سامت  هرامش  دیق  اب  مالعتسا  مرف  لیمکت  هئارا  تیحالص و  تکرش و 

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

35220100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220100-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Apple Enterprise Acc untApple Enterprise Acc unt ینامزاس   ینامزاس تناکا   تناکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

یایا هنایار   هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  امرفراک  یاه  هکبش  تاعالطا و  یروانف  یاه  تخاس  ریز  هدرتسگ WAN و  یاه  هکبش  زا  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101005003000154 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  اهتکرش  قباوس  تاصخشم و  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  (: 2

دیئامن گنهامه  سامت 02123902233  هرامش  اب  یگنهامه  تهج  (: 3

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرفراک امرفراک یاه   یاه هکبش   هکبش وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه تخاس   تخاس ریز   ریز وو     WANWAN  هدرتسگ هدرتسگ یاه   یاه هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرنو  هکبش  رازفا  تخسزا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003266000069 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبایراک مادختسا و  یاه  سناژآ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رفن 5 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد یاهتکرش   * تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  اه  همانرب  نتشون  نامزاس و  هکبشزا  یرادهگن  .رازفا  مرنو  هکبش  رازفا  تخسزا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دننک تکرشو  داهنشیپ  مالعا  یا  هنایار  یفنص  ماظنوضعو  ورین  نیمات  زوجم 

9185986111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  راولب  مایخ و  راولب  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37016000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37628330-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرنو   مرنو هکبش   هکبش رازفا   رازفا تخسزا   تخسزا ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعیبط عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  نامزاس  یشهوژپ  روما  تیریدم  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تاپمس )

سامت 02122414334 نفلت 
1101091790000034 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تاپمس  ) یعیبط عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  نامزاس  یشهوژپ  روما  تیریدم  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02122414334 نفلت 

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

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

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشهوژپ یشهوژپ روما   روما تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3838

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگ تمیق  یتساوخرد  تامدخ  قبط  دشابیم و  تسویپ  هب   ) هاگنامرد تیریدم  شریذپ و  عماج  هناماس  لماک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ

1101090345000105 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  شریذپ  شجنس و  متسیس  ریز  یهاگشناد  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
دیراورم زاس  هناماس  یا  هنایار  یسدنهم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگنامرد هاگنامرد تیریدم   تیریدم وو   شریذپ   شریذپ عماج   عماج هناماس   هناماس لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 3939
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دهشم تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26053018 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706834 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9:30   - 1401/07/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اهداهنشیپ ماظن  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هیارا و کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح  یرتشم -  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 6  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رازبا - متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   7 هبتر لقادح  اوتحم -  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ 

- کیتامروفنا ناراکنامیپ -  هبتر 6  لقادح  تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 6  لقادح 
ینابیتشپ تامدخ 

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708 نفلت :   05131296765 ینف : سانشراک  نفلت 

:: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش  - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706838 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش   qms تیفیک تیریدم  عماج  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 -  شبن  ملعم -  راولب  دهشم -   :: سردآ سردآ

05131296708-05131296741 :: نفلت :: www.ets.mashhad.ir - vendor.mashhad.irنفلت 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

اهداهنشیپ اهداهنشیپ ماظن   ماظن هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4040

qmsqms تیفیک   تیفیک تیریدم   تیریدم عماج   عماج ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش  - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706851 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/07/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اهداهنشیپ ماظن  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاه هتسب  ینابیتشپ  هئارا و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 6 - لقادح  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناراکنامیپ هبتر 7 - لقادح  رازبا  متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هئارا و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 5 - لقادح  اوتحم  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن 

لقادح ینابیتشپ  تامدخ  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 6 - لقادح  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا 
هبتر 6

ملعم 1 شبن  ملعم  راولب  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

نفلت 05131296708 ینف 05131296765  سانشراک   :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26073234 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات   - 1401/06/24 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/06/3113:30:00

mashhad.ir :: عبنم 13:30:001401/06/31عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706877 :: هرازه هرازه 1401/07/0209:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  ( QMS  ) تیفیک تیریدم  عماج  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یدنب :  هقبط  - 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرتشم 7 شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1

اوتحم 6 لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   2
رازبا 7 متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   3

تاطابترا 7 تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   4
ینابیتشپ 7 تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   5

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296708 نفلت :   05131296741 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

اهداهنشیپ اهداهنشیپ ماظن   ماظن هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4242

(( QMSQMS  ) ) تیفیک تیفیک تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4343
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یا هفرح  ینف و  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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناربراک باسح  تریدم  هناماس  یزادنا  هار  هبزاین  یفرصمدناب  یانهپو  یسرتسد  تیریدم  موزلو  تنرتنیا  لاصتا  یارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تسیل  قبط  (Accounting)

1101010001000059 زاین :  هرامش 
یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اوآرهپس یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  دودحمان  مجح   MB 5+18 دناب یانهپ  یصاصتخا   wireless تنرتنیا سیورس  الاک :  مان 
تیاباگم 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط (Accounting  ) ناربراک باسح  تریدم  هناماس  یزادنا  هار  هبزاین  یفرصمدناب  یانهپو  یسرتسد  تیریدم  موزلو  تنرتنیا  لاصتا  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  تسیل 

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000124 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایچنادمه یاقآ  سامت 24551517  هرامش  تسویپ - مرف  قبط  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551584-021  ، 24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناربراک ناربراک باسح   باسح تریدم   تریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار هبزاین   هبزاین یفرصمدناب   یفرصمدناب یانهپو   یانهپو یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم موزلو   موزلو تنرتنیا   تنرتنیا لاصتا   لاصتا یارب   یارب ناونع : : ناونع
(( AccountingAccounting))

4444

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 116 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4pt6f9rgyuzba?user=37505&ntc=5707017
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5707017?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wqeu9hk4g2puz?user=37505&ntc=5707104
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5707104?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت ABB Drive Studio رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ABB AC Drive-ACS800-04-0050-D150+N682+P901+3

یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 
1101001469000665 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ABB هدنزاس عجرم  راویتلآ  ویارد  دربراک   YPM102E درب الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت ABB Drive Studio رازفا مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ABB AC Drive-ACS800-04-0050-D150+N682+P901+3

یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABB Drive StudioABB Drive Studio  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزنا ردنب  نالیگ - ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   - هکبش یربیاس و  تینما  تهج  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000025 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

( رواشم ) رفن 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالماعم فقس  ات  تمیق  .ددرگ  رپ  امازلا  تمیق  زیلانا  .دیامن  یراذگراب  نکسا و  امازلا  ءاضما و  رهم و  امازلا  ار  تادنتسم  کرادم و  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  pdf لیاف بلاق  رد  کرادم  .دوش  هداد  طسوتم 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5707407 تاعالطا  تشادرب  هناماس  بصن  هحفص 33)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلزنا یلزنا ردنب   ردنب نالیگ - - نالیگ ناتسا   ناتسا یدرونایرد   یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا  - - هکبش هکبش وو   یربیاس   یربیاس تینما   تینما تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشوش ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5706519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رود هار  زا  لصو  عطق و  تیلباق  اب  هیوناث  دنامید  یاهولبات  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094479000036 زاین :  هرامش 

رتشوش ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رود هار  زا  لصو  عطق و  تیلباق  اب  هیوناث  دنامید  یاهولبات  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6451614588 یتسپ :  دک  رتشوش ،  قرب  عیزوت  تیریدم  یناقلاط  نابایخ  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218980-061  ، 36222031-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36222030-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رود رود هار   هار زازا   لصو   لصو وو   عطق   عطق تیلباق   تیلباق اباب   هیوناث   هیوناث دنامید   دنامید یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4  ازگوم 5110  لدبم  ددع و  دادعت 6  ازگوم 5210  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001368 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  ازگوم  یتراجت  مان   Nport 5110 لدم یتعنص  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناویات هدنزاس  روشک  ازگوم  یتراجت  مان   Nport 5210 لدم یتعنص  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   44 دادعت   دادعت   51 105110 ازگوم   ازگوم لدبم   لدبم وو   ددع   ددع   66 دادعت   دادعت   52 1052 10 ازگوم   ازگوم لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 4949
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  حرش  تاصخشم  قبط   siemens simatic s7 -400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000567 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   simatic S7-400 یطابترا لوژام  الاک :  مان 

ژاتلو مشق  کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباق روکذم  داهنشیپ  ینف  دانسا  یراذگراب  مدع  تروص  رد   / دریگرارق هناماس  تسویپ  یلایرو  ینف  داهنشیپ  ددرگ .  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 07632196323 تیولوا  یموب  ناگدننک  نیمات  دشابم /  دیرخ  تیولوا  یناریا  یالاک   ./ ددرگیم لاطباو  دشابیمن  یسررب 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

simatic  S7-400s imatic  S7-400 یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5050
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5707077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  هتسد  ناونع : 

14012418 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   23:00هرامش تعاس  - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12ک30عبنم  - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707407 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/07/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تاعالطا  تشادرب  هناماس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  هقبط  دهشم -  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا -  ناادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   :: سردآ سردآ

051-33448472 :: نفلت :: www.ets.mashhad.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

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 5151

یکیفارت یکیفارت تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  نشیربیو  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000128 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VIBRO-METER یتراجت مان   TQ402 لدم تفش  شاعترا  یریگ  هزادنا  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

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

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

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشیربیو نشیربیو رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   shinkawa نشیربیو متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000129 زاین :  هرامش 

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

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
ددع 27 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

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

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

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

shinkawashinkawa نشیربیو   نشیربیو متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5454
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یزکرم ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  ییویدار  نزخم  حطس  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001099000626 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا اتسیا  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  رگشواک  طابترا  اتسیا  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم   MP میس یب  نزخم  حطس  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

رگشواک
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  مالعتسا  هدنرب.دشاب  یم  هزور   45 یدقن ، تروص  هب  تخادرپ  لباق  غلبم  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  هطوبرم  کناب  مان  یکناب و  یابش  هرامش  یداصتقا ، دک  ًامتح  یلاسرا  روتکاف  رد.ددرگ  یم  مالعا  یفیک  لرتنک  هتیمک  دیئات 

3813153111 یتسپ :  دک  یفجن ،  دیهش  نادیم  ییوضر  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32783100-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782660-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ییویدار   ییویدار نزخم   نزخم حطس   حطس لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5555
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  جنسزاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000891 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا متسیس  نردم  کینورتکلا  قرب و  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MSA لدم نبرکوردیه  زاگ SO2 و CO2 و CO و NO2 و  روزیلانآ  الاک :  مان 

زربلا متسیس  نردم  کینورتکلا  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

هناماس یلصا  هحفص  رد  تسیمازلا 3 ) هناگادج  ینف  یلام و  داهنشیپ  هیارا  دشاب 2) تسویپ  لیاف  قباطم  امتح  الاک  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  (1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  هامکی  تخادرپ  دشابیم 5) درمال  ناتسرهش  سراف  ناتسا  هیارکشیپ  تروص  هب  الاک  لیوحت  لحم  دوش 4) هتشون  لک  تمیق 

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

32138205-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-65-1401-199-خ یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5707734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد ربتعم  هدنزاس  ددع  دادعت 4  رتمیلیم   9 روسنس :  هلیم  تماخض  رتم  یتناس   13 روسنس :  هلیم  لوط  راد  برد  ده  لانیمرت  اب   PT100 ید یترآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد  تخاس  یصصخت ) ردام  دات  دروم  تسیل  رودنو  )

لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنسزاگ جنسزاگ ناونع : : ناونع 5656

ددع ددع   44 دادعت   دادعت رتمیلیم   رتمیلیم   99 روسنس :  :  روسنس هلیم   هلیم تماخض   تماخض رتم   رتم یتناس   یتناس   1313 روسنس :  :  روسنس هلیم   هلیم لوط   لوط راد   راد برد   برد دهده   لانیمرت   لانیمرت اباب     PT100PT100 یدید   یترآ   یترآ ناونع : : ناونع
لخاد لخاد تخاس   تخاس یصصخت ) ) یصصخت ردام   ردام دات   دات دروم   دروم تسیل   تسیل رودنو   رودنو  ) ) یلخاد یلخاد ربتعم   ربتعم هدنزاس   هدنزاس

5757
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-16-1400-885-خ یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/06/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد یاه  تکرش  تخاس  دیاب  امتح   SENSOR ULTRAVIOLET MFR. NO. : LG1093AA24 GE NO. : 261A1812P012 روتینام میلف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسین دات  لسوتف )   ) یا هحفص  عون  دشاب .  یپمال  عون  زا  امتح  روسنس  یناریا  دنرب  دشاب . 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-19-1400-1490خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5707817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ریوصت  قبط   ) تعرس پاکیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SENSOR ULTRAVIOLET MFR. NO. : LG1093AA24 GE NO. : 261A1812P012SENSOR ULTRAVIOLET MFR. NO. : LG1093AA24 GE NO. : 261A1812P012 روتینام   روتینام میلف   میلف ناونع : : ناونع 5858

(( تسویپ تسویپ ریوصت   ریوصت قبط   قبط  ) ) تعرس تعرس پاکیپ   پاکیپ ناونع : : ناونع 5959
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حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MTPP-602-MT11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5707859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکیس  وبروت  یاهولو  لرتنک  -2 دحاو یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... رشاو و گنیربلب ، پمپ ،  ) یکیناکم تازیهجت  تاعطق و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  درادناتسا 3434  قباطم  مرگولیک  رادقم 3000  دصرد  صولخ 75   abc موینومآ تافسف  هدننک  شوماخ  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتشد 81972374 / تسا

1101092769000193 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

A.B.S. هدنزاس عجرم   kg 75 تیفرظ یا  هناوتسا  لکش  قیرح  ءافطا  دربراک   ABC عون تافلوس  موینومآ  تافسف و  موینومآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ارآ ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SRL

ددع 3000 دادعت : 
1401/07/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتشد / تسا هباشم  دکناریا  درادناتسا 3434 قباطم  مرگولیک  رادقم 3000  دصرد  صولخ 75   abc موینومآ تافسف  هدننک  شوماخ  ردوپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
81972374

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکیس لکیس وبروت   وبروت یاهولو   یاهولو لرتنک   لرتنک -- 22 دحاو دحاو یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 6060

موینومآ موینومآ تافسف   تافسف هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 6161
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما ینمیا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001089 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره تهج  .ددرگیم  ناشیا  فذح  ببس  هدننک  نیمات  طسوت  یداهنشیپ  تسرهف  رد  رغت  هنوگره  تسیمازلا و  اهب  تسرهف  یراذگراب  دات و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب لصاح  سامت  ینادرم  هناماس 08338246667  یلضفا و  رتکد  یاقآ  هرامش 09372328025  اب  ینف  لاوس  هنوگ 

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

88113273-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یر قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگولیک ورشیپ 50  لدم  اوه  ردوپ و  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000058 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهپس  ورشیپ  تعنص  اکرآ  هدنزاس  عجرم   kg 50 تیفرظ یزلف  ردنلیس  نبرک  دیسکا  ید  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
رهپس ورشیپ  تعنص  اکرآ 

ددع 30 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگراب  ندومن  ءاضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  طیارش  تمیق و  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55228015-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما وو   ینمیا   ینمیا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

یزلف یزلف ردنلیس   ردنلیس نبرک   نبرک دیسکا   دیسکا یدید   ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 116 ھحفص 44 
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یبونج سرگاز  زاگ  تفن و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت زا  سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ  / دشابیم یمازلا  ینف  یلام و  داهنشیپ  هئارا  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / یناشن شتا  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ الاک دات  و 

1101091701000884 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 : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ  / دشابیم یمازلا  ینف  یلام و  داهنشیپ  هئارا  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / یناشن شتا  ردوپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138258-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتا   شتا ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادبنگود همیکح  یب  یب  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 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ - ههام تخادرپ 4   - هباشم دکناریا  (- تسویپ ) ددع دادعت 17  هب  یرتیل  زاگ 6  بآ و  طولخم  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09171405541: یرفنضغ

1101030090000255 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   lit 6 یزلف ردنلیس  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 17 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ ماجنا  مزال  یگنهامه  مادقا  هنوگ  ره  زا  لبق   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 
09175183734: زادرپراک دنوار  سدنهم 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: 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

یرتیل یرتیل   66 زاگ   زاگ وو   بآبآ   طولخم   طولخم لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5707418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fire and Gas Protection System ACCESSORIES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000158 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 26 دادعت : 

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

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-90-1401-208-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5707725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  30  : دادعت  xp95 55000-852 لدم :   apollo: دنرب  S1 قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit تراک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم وو   هناگادج   هناگادج یلاموینف   یلاموینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Fire and Gas Protection System ACCESSORIESFire and Gas Protection System ACCESSORIES ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض تسویپ ، ، تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک

6666

ددع ددع   3030  : : دادعت دادعت   xp95 55000 -852xp95 55000 -852 لدم :  :  لدم   apolloapollo:: دنرب دنرب   S 1S 1 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس   sounder control unitsounder control unit تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 116 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a3xm2uk64ccjq?user=37505&ntc=5707418
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5707418?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vgry29ewsbuj2?user=37505&ntc=5707725
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5707725?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) قیرح ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002030 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
SYNERGY یتراجت مان  لوسپک   kg 4 یردوپ دماج  قیرح  ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

SYNERGY یتراجت مان  لوسپک   kg 6 یردوپ دماج  قیرح  ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
SYNERGY یتراجت مان  لوسپک   kg 12 یردوپ دماج  قیرح  ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

تایه یتراجت  مان   kg 25 یزلف لوسپک  رالدوم  کیتاموتا  قیرح  یافطا  هنژولاه  زاگ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نامتخاس دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  رهپس  یتراجت  مان   kg 6 یزلف لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نابآ
لوسپک 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نامتخاس دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  رهپس  یتراجت  مان   kg 1 یزلف لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نابآ
لوسپک 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینارون ) یاقآ   ) هرامش 09151876460 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد یداهنشیپ   یداهنشیپ یاهتمیق   یاهتمیق افطل   افطل تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 6868

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-100-1401-750-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5707818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لدم  SIMTRONICS دنرب :   GAS DETECTOR روسنس  335 یلخاد :  نایرکاش  سدنهم  یاقآ  ینف  سانشراک  ودراد  گولاتاک  تاحیضوت : ریاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ودلاسنا 10  قیرح  مالعا  متسیس   GD10 روسنس تهج :  GD10-P00-17DG-0XH

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004820000006 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817656379 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221707-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221255-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس   GD10GD10 روسنس   روسنس تهج   تهج   GAS DETECTORGAS DETECTOR روسنس   روسنس   335335 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6969

روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  هب  هپس  کناب  ناتسجنران  نامتخاس  تارباخم  قاتا  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000286 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تادنتسم  حرش  هب  هپس  کناب  ناتسجنران  نامتخاس  تارباخم  قاتا  تازیهجت  نیمات  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
عومجم  1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  هرامش 35911457  هب  یشخب  مناخ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   . دشابی یمازلا م  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم حرش   حرش هبهب   هپس   هپس کناب   کناب ناتسجنران   ناتسجنران نامتخاس   نامتخاس تارباخم   تارباخم قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   Panel rack mount Power supply تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000124 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هداد شواک  هدننک  هضرع  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان   KR-0802F لدم  cm 31 قمع  U 2 عافترا یراوید  حرط   IP65 درادناتسا اب   Din Rail کر الاک :  مان 

ریفس نازادرپ 
ددع 11 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

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

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

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Panel rack  mount Power supplyPanel rack  mount Power supply ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  لاوریاف  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000206 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 400  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب قباطم  تامازلا  هیلک   - یدقن هیوست   - یلخاد 172 لاؤس 23344  تروص  رد  - دشاب روشک  یموب  تالوصحم  زا  هاگتسد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا یتایلمع  تامدخ  هزوح  رد  ربتعم  تیلاعف  هناورپ  یاراد   . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تسویپ لیاف  تاصخشم 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  یارب  تنرتنیا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003258000017 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

گیگ 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مرف  قبط  ناجنز  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  یارب  تنرتنیا  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517843344 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  لالقسا -  راولب  ماما -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33559902-024  ، 33548001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33543403-024 :: 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 لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 7373

ناجنز ناجنز ناتسا   ناتسا یمالسا   یمالسا داشرا   داشرا وو   گنهرف   گنهرف لکلک   هرادا   هرادا یارب   یارب تنرتنیا   تنرتنیا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناغماد  هدکشناد  نارسپ  نارتخد و  یاه  هاگباوخ  هکبش  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090754000052 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نومزآ یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESS POINT FOR COMPUTER NETWORK یتراجت مان   ULC1000 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

تیفیک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد داتس  برد  لیوحت  - تسویپ لیاف  قباطم  سنج  عون  دادعت و  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 3514799422 ،  دک  نانمس  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519899951

31052067-023  ، 33441022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448999-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ویتکا  ویسپ و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000208 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 
یرد 09375864764 سدنهم  یاقآ  هژورپ :  ریدم 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویتکا   ویتکا وو   ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا تیلاعف  زوجم  تسویپ .  رد  جردنم  دادعت  ینف و  تاصخشم  قبط  رورس  تاقلعتم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000099 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS38-AR20 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3266026-0263  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  هیارا.دشاب  یم  تسویپ  حرش  هب  یتساوخرد  یالاک  ، تسا هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  یتناراگو  یدنب  هتسب 

1101092131000108 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نازاس هنیهب  یژرنا  شجنس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  نازاس  هنیهب  یژرنا  شجنس  عیانص  هدنزاس  عجرم   RAIL 4G لدم میس  یب  اتید  مدوم  الاک :  مان 
سوت

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح یدنب و  هتسب  هنیزه.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  هیارا.دشاب  یم  تسویپ  حرش  هب  یتساوخرد  یالاک  ، تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 81313353 نفلت.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  یتناراگو 

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

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاقلعتم   تاقلعتم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

میس میس یبیب   اتید   اتید مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساساربژراش  اب  تراک  میسو  یا  هراوهام  نفلت  ملق  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000095 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5706529 هنایار  یاه  هکبش  زا  ینابیتشپ  هحفص 21)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5706548 تاعالطا و  یروانف  یاه  تخاس  ریز  هدرتسگ WAN و  یاه  هکبش  زا  ینابیتشپ  تامدخ 
امرفراک یاه 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5706574 مرنو  هکبش  رازفا  تخسزا  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشهوژپ5706637 روما  تیریدم  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 21)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگنامرد5706699 تیریدم  شریذپ و  عماج  هناماس  لماک  هحفص 21)تاصخشم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5706838qms تیفیک تیریدم  عماج  ینابیتشپ  هحفص 21)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا5707017 هار  هبزاین  یفرصمدناب  یانهپو  یسرتسد  تیریدم  موزلو  تنرتنیا  لاصتا  یارب 
(Accounting  ) ناربراک باسح  تریدم  هناماس 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا ساساربژراش   ساساربژراش اباب   تراک   تراک میسو   میسو یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت ملق   ملق دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکیفارت5707407 تاعالطا  تشادرب  هناماس  بصن  هحفص 33)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم5707439 ناسرلوپ و  وردوخ  هحفص 67)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5707489shinkawa نشیربیو هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

س)  ) ارهزلا 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 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  دنمشوه  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000063 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QOMO یتراجت مان   QWB200 لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  یلصا  تاصخشم 

دوش همیمض  دنرب  دیق  ابر  وتکاف  شیپ  امتح 

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88058931-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سالپ سالپ یجیج   دنمشوه   دنمشوه درب   درب ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هشیدنا یرادرهش   :: 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   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایژ 1712 رباع  یاهکولب  یزیما  گنر  ژارتم 28000 - هب  تسویپ  حرش  قبط  یروحم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093968000037 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدایژ 1712 رباع  یاهکولب  یزیما  گنر  ژارتم 28000 - هب  تسویپ  حرش  قبط  یروحم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3354661949 یتسپ :  دک  هشیدنا ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  زاف 3 -  هشیدنا -  رایرهش -  نارهت -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65555557-021  ، 65555565-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65566358-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعلق ناص  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس عراوش  رباعم و  رد  یرادرهش  ینارمع  تایلمع  یارجا  تهج  هدش  صخشم  یاه  هزادنا  اب  درادناتسا  ینتب  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . رهش

1101005841000022 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  هعلق  ناص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیوزق راک  ملاس  ینتب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 50 عافترا  50x15 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 7500 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش لحم  رد  الاک  لیوحت  طرش  اب  ار  دوخ  تمیق  داهنشیپ  هک  یتسویپ  لیاف  رد  هدش  صخشم  یاه  هزادنا  اب  درادناتسا  ینتب  لودج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسرا  اضما  رهم و  زا  دعب  ناجنز  ناتسا  رهبا  ناتسرهش  هعلق  نیئاص 

4574148187 یتسپ :  دک  هعلق ،  نیئاص  یرادرهش  هعلق -  نیئاص  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35622088-024  ، 35622383-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35622377-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

17121712 هدایژ   هدایژ رباع   رباع یاهکولب   یاهکولب یزیما   یزیما گنر   گنر - - 2800028000 ژارتم   ژارتم هبهب   تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 8181

درادناتسا درادناتسا ینتب   ینتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هشیدنا یرادرهش   :: 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   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یکیتسال  ریگ  تع  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093968000041 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسابع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسابع  اضر  هدنزاس  عجرم   33x90x5 cm زیاس یکشم  درز و  یکیتسال  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 550 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قبط  یکیتسال  ریگ  تع  رس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3354661949 یتسپ :  دک  هشیدنا ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  زاف 3 -  هشیدنا -  رایرهش -  نارهت -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65555557-021  ، 65555565-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65566358-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2 زاف ) دابآ یجاح  - سابعردنب روحم  یلوط  ییانشور  یاهمتسیس  حالصا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000105 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یکیتسال   یکیتسال ریگ   ریگ تعتع   رسرس   ناونع : : ناونع 8383

روحم روحم یلوط   یلوط ییانشور   ییانشور یاهمتسیس   یاهمتسیس حالصا   حالصا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش ینیمخ  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 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  تلافسآ  ریگ  تعرس  یارجا  هیهت و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000176 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

بعکمرتم 150 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  یرازگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 0147001 هب  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  یا  هغیت  رپمآ  قرب 13  هخاش  هس  ددع  دیرخ 300  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000577 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارواخ رازفا  قرب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 زیاس رباعم  ییانشور  غارچ  دربراک  یدالوف  سنج  گرب  حرط  هخاش  هس  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

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

تمیق هسیاقم  ینف و  هیدیئات  تهج  یلام  ینف و  داهنشیپ  هام –  یتخادرپ 2  دوش –  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  تسین –  حیحص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتاونق 06152132325 سدنهم  دیرخ  سانشراک  تسیمازلا – )  ) دوش تبث  ناریا  داتس  هناماس  رد  دیاب 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تلافسآ   تلافسآ ریگ   ریگ تعرس   تعرس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 8585

یایا هغیت   هغیت رپمآ   رپمآ قرب  1313   قرب هخاش   هخاش هسهس   ناونع : : ناونع 8686

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  ) یوضر ناسارخ  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یمجح )  ) یارجا مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف 

1101001423000105 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

.دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

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

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

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قباطم   قباطم )) یوضر یوضر ناسارخ   ناسارخ ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یمجح ) ) یمجح  ) ) یارجا یارجا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف

8787

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) رنیت درز و  ماف  اب  یکیفارت  گنر  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000106 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنر ششوپ  یمیش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   kg 170 یزلف هکشب  گنر  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 1900 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب گنر 290  دک  درز  کیلیرکآ  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 19000 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسردو  لیمکتار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

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

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

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707307 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/06/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب کمن  نش و  سکاب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یماصتعا نیورپ  هارراهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

09159159115 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم )) رنیت رنیت وو   درز   درز ماف   ماف اباب   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8888

ینتب ینتب کمن   کمن وو   نشنش   سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلصافرتمیتناس خاروس 6 هلصافرتمیلیم  قرو 4  تماخض  رتمیتناس  10 ضرع لوط 6.80  هب  راد  گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  ملع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 6 دادعت هب  رتمیتناس  23.5 هبلات خاروس 

1101092160000224 زاین :  هرامش 
نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  روتکاف  رد  یتسپ  دک  هارمه  هب  هدنشورف  یلم  هرامش  ای  یداصتقا  دک  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  یریگراب  هنیزه 

ددرگ لاسراو  همیمض  هدشاضما  رهم  شورف  روتکاف  شیپ 
ددرگ لاسرا  همیمض و  هدوزفا  شزرارب  تایلام  هگرب 

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901087-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mtpp-580-ma9 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5707627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  ینمیا و  تازیهجت   2 دحاو یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیلیم رتمیلیم   44 قرو   قرو تماخض   تماخض رتمیتناس   رتمیتناس 1010 ضرع ضرع   6 .806.80 لوط   لوط هبهب   راد   راد گنربش   گنربش یموینیمولآ   یموینیمولآ دنبهار   دنبهار ملع   ملع ناونع : : ناونع 9090

قیرح قیرح افطا   افطا وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت   22 دحاو دحاو یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  .ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  ساسارب  یئزجود  یئزج و  کت  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-

1101090595000195 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 12 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح گنر 255  دک  درز  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 12 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

کاترف زورفا  هنیگنر  هدننک  هضرع  عجرم  زورفا  گنر  یتراجت  مان   kg 250 هکشب دیفس  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 8 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
کاترف زورفا  هنیگنر  هدننک  هضرع  عجرم  زورفا  گنر  یتراجت  مان   kg 250 هکشب درز  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 8 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب لمح  هنیزه  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  .ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  ساسارب  یئزجود  یئزج و  کت  یکیفارت  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع 

 . دشاب یناریسکات  دحاو  دات  دروم  تسیاب  یم  قوف  گنر 

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: 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

یکیفارت5707407 تاعالطا  تشادرب  هناماس  بصن  هحفص 33)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یئزجود یئزجود وو   یئزج   یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 116 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jq5axpadpch3d?user=37505&ntc=5707878
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5707878?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ.ددرگیم 2  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یقرب  برد   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000281 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 3000   130x800x4000 cm زیاس یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 4000   130x800x4000 cm زیاس یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 5000   130x800x4000 cm زیاس یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ههام ههام   22 تخادرپ.ددرگیم   تخادرپ.ددرگیم لاطبا   لاطبا تسویپ   تسویپ لیافدقاف   لیافدقاف مالعتسا   مالعتسا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب یقرب   یقرب برد   برد   PP ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشن  هجوت  دک  ناریا  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامازلا  اب  هبعش  رد 9  بصن  تهج  راک  رازبا  لیاسو و  مامت  اب  یتعنص  سنفو   ( چناپ لور  یدالوف ( هرکرک  تخاس  هیهت و 

1101001106000076 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 9 دادعت : 

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

دوشن  هجوت  دک  ناریا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبعش  رد 9  بصن  تهج  راک  رازبا  لیاسو و  مامت  اب  یتعنص  سنفو   ( چناپ لور  یدالوف ( هرکرک  تخاس  هیهت و 

( تسویپ تامازلا  تسویپ (  لیاف  رد  تاحیضوت 

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش   99 ردرد   بصن   بصن تهج   تهج راک   راک رازبا   رازبا وو   لیاسو   لیاسو مامت   مامت اباب   یتعنص   یتعنص سنفو   سنفو  ( ( چناپ چناپ لور   لور یدالوف ( ( یدالوف هرکرک   هرکرک تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9494

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

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

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

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

5706902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548015  هرامش  تاعطق ) اب  نت  یفرب 100 کج  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985004478 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتمیلیم5707435 قرو 4  تماخض  رتمیتناس  10 ضرع لوط 6.80  هب  راد  گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  هحفص 57)ملع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ندرک ندرک زاب   زاب دربراک   دربراک یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تاموزلم  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن زاجم  هباشم 

1101001453000038 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهچ یط  رثکادح  سانجا  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کلدوعسم  ) یگنهامه 044-31987381 .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  هدوب و  لصا  دیاب  سانجا  / یراک زور 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تاموزلم   تاموزلم عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناناوج  شزرو و  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 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای مک  لامتحا.دشابیم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  تسینداتدروم  هباشمالاک   EIPC-B235 موسکا یلسکیپاگم  هتسبرادم 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دراد دوجو  رابتعا  هب  هج  وت  اب  الاک  ندش  دایز 

1101000147000136 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D235 -F28 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

هاگتسد 70 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B235-F40 لدم تلاب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

هاگتسد 110 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دایز ای  مک  لامتحا  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسین  دات  دروم  هباشم  الاک   EIPC-B235 موسکا یلسکیپاگم  هتسبرادم 5  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  رابتعا  هب  هج  وت  اب  الاک  ندش 

9197613115 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یشزرو  هعومجم  بنج  مایخ –  هارراهچ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37640341-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37640340-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5706440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موسکا موسکا یلسکیپاگم   یلسکیپاگم   55 هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

روولب روولب اوه   اوه هدنمد   هدنمد یقرب - - یقرب هیوه   هیوه -- یدالوف یدالوف روتکناک   روتکناک صوصخم   صوصخم نزنز   تکوس   تکوس راچآ   راچآ لاتیجید - - لاتیجید رتم   رتم یتلوم   یتلوم  - - هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود رتست   رتست ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کینورتکلا تظافح  هنامماس  تالآ  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000084 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   CASTLE یتراجت مان   CA-B800 لدم هتسبرادم  نیبرود  رتست  الاک :  مان 

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

یقافت نایربکا  نیسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   VICTOR یتراجت مان   VC97 لدم لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یکرت رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   BNC/BARIEL لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتکناک  الاک :  مان 

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

درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   TOOLS لدم یدالوف  روتکناک  صوصخم  نز  تکوس  راچآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
اسر  RE-60 R لدم  W 60 یقرب هیوه  الاک :  مان 

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

یلونرب هدننک  هضرع  عجرم   REVCOR یتراجت مان  لدم 805127  روولب  اوه  هدنمد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هداز عیفر  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   ANRITUS یتراجت مان   S331L SITE MASTER لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 

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

ناشخرد رتسگ  اویت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   MAKITA هدنزاس عجرم   DF030DWE لدم یژراش  یتشوگ  چیپ  لیرد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رای شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LUTRON یتراجت مان   CM-9930R لدم راد  پملک  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

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

داگراساپ تعنص  زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CORNING یتراجت مان   Basic لدم یرون  ربیف  هاگتسد  یصصخت  رازبا  فیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   .. دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  ینف  تاصخشم  قبط  نیبرود  لکد  نویسنادنف  ثادحا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000122 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای یئاجر  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 136   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  هتسب  رادم  نیبرود  nvr هاگتسد هدافتسا  یارب  شفنب  ارت  تشه  دراه  ددع  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030415000013 زاین :  هرامش 

جوسای یئاجر  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 136  هدننک :  رازگرب 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 3 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا  هتسب  رادم  نیبرود  nvr هاگتسد هدافتسا  یارب  شفنب  ارت  تشه  دراه  ددع  هس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591873118 یتسپ :  دک  جوسای ،  ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  یرادناتسا  هکلف  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222292-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222292-074 :: 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

نیبرود نیبرود لکد   لکد نویسنادنف   نویسنادنف ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9999

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود nvrnvr  هاگتسد هاگتسد هدافتسا   هدافتسا یارب   یارب شفنب   شفنب ارت   ارت تشه   تشه دراه   دراه ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسبرادم نیبرود  ندومن  رقتسم  تهج  تازیهجت  بصن  هیهت و 

1101001063000264 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یربهار هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SERVER NSR 500 WITH RACKMOUNT KIT لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
زاسهب عیانص 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هطوبرم  سانشراک  دات  دروم  دیاب  رظن  دروم  یالاک 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ندومن   ندومن رقتسم   رقتسم تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 10 110 1
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FDD-0100078 تساوخرد دک  ناریا  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090260000435 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاقلعتم هتسبرادم و  نیبرود  عاونا  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ملق  7 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک اب  تیولوا   - هباشم یباختنا  دک  ناریا  - ربتعم یتناراگ  یاراد   ، تسویپ لیاف  قباطم  نآ  تاقلعتم  ناسرلوپ و  وردوخ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یناریا

1101001371000020 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یدمحم ینام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AUTO MAX یتراجت مان   SC-1302 لدم وردوخ  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یناریا یالاک  اب  تیولوا   - هباشم یباختنا  دک  ناریا  - ربتعم یتناراگ  یاراد   ، تسویپ لیاف  قباطم  نآ  تاقلعتم  ناسرلوپ و  وردوخ  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 2011 کالپ یداهرف  دیهش  هچوک  شبن  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414964649

32727800-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32727801-058 :: 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

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 102102

تاقلعتم تاقلعتم وو   ناسرلوپ   ناسرلوپ وردوخ   وردوخ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103
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نیوزق یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم یآ  ات  لمح  هنیزه  - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  - ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  - دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشابیم هدنشورف  هدهعب  یا 

1101001107000079 زاین :  هرامش 
نیوزق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هناماس  رد  - دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  - دوش هتفرگ  سامت  تشرس  کیندنهس  سدنهم  یاقآ  اب  یگنهامه 09026810501 تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم هدنشورف  هدهعب  یا  هقطنم  یآ  ات  لمح  هنیزه  - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  - ددرگ هئارا  روتکاف 

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: 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

هقطنم هقطنم یآیآ   اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا -- ددرگ ددرگ هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هناماس   هناماس ردرد   -- دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   امتح   امتح ناونع : : ناونع
-- دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب یایا  

104104
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت رد  حرش  زنل _  اب  هارمه  یساکع  نیبرود  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09101940758

1101050339000065 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

روپ هایس  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ   SONY یتراجت مان   ALPHA لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا یتناراگ  اب  زنل 24-70  هارمه  هب   4 لدم  sony alpha7r یساکع نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب  تسویپ  مدع  تس و  یمازلا  فافش  روتکاف  شیپ  تسویپ 

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما5706294 ینمیا و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  هحفص 43)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یکیفارت5707407 تاعالطا  تشادرب  هناماس  بصن  هحفص 33)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5707418( دشابیم هباشم  دکناریا   ) Fire and Gas Protection System ACCESSORIES
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ 

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هنایار5707579 هکبش  تنیوپ  هحفص 49)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

زنل زنل اباب   هارمه   هارمه یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " 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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5707418( دشابیم هباشم  دکناریا   ) Fire and Gas Protection System ACCESSORIES
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ 

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5707818 مالعا  متسیس   GD10 روسنس تهج   GAS DETECTOR روسنس هحفص 43)نیمات 335  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

هنایار5707579 هکبش  تنیوپ  هحفص 49)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاس5706586 هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط 
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

ریاس5706586 هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط 
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتمیلیم5707435 قرو 4  تماخض  رتمیتناس  10 ضرع لوط 6.80  هب  راد  گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  هحفص 57)ملع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   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

موینومآ5706201 تافسف  هدننک  شوماخ  هحفص 43)ردوپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هکبش5706580 تیریدم  تکرش  قیرح  افطا  مالعا و  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ریمعت و  سیورس 
یکدی تاعطق  نیمات  ناریا و  قرب 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرتیل5707349 زاگ 6  بآ و  طولخم  هحفص 43)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5707418( دشابیم هباشم  دکناریا   ) Fire and Gas Protection System ACCESSORIES
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ 

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5707627 افطا  ینمیا و  تازیهجت   2 دحاو یساسا  هحفص 57)تاریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5707725 : لدم  apollo: دنرب  S1 قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit تراک دیرخ 
ددع  30  : دادعت  xp95 55000-852

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسیل5707786 قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) قیرح ءافطا  لوسپک 
.دشاب تسویپ 

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5707818 مالعا  متسیس   GD10 روسنس تهج   GAS DETECTOR روسنس هحفص 43)نیمات 335  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5706440- یدالوف روتکناک  صوصخم  نز  تکوس  راچآ  لاتیجید - رتم  یتلوم   - هتسبرادم نیبرود  رتست 
روولب اوه  هدنمد  یقرب - هیوه 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هباشم5707540 الاک  دک  ناریا  - ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  - دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 
- دشابیم هدنشورف  هدهعب  یا  هقطنم  یآ  ات  لمح  هنیزه  - دشابیم

هحفص 67) 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 دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

omron نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000333 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
ددع ود   Omron , FH- SC04 نیبرود - 

ددع کی   Omron , SV- 1614H زنل
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  3 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا قبط  .ددرگ  یم  یقلت  تمیق  داهنشیپ  لاطبا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  هعلاطم و  ًامتح  تسویپ  تاصخشم  لیاف  تاحیضوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیرخ  تیولوا  رد  یلخاد  هباشم  دوجو  تروص  رد  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داهنشیپ  هب  هباشم  دک " ناریا  زا " هدافتسا  تروص  رد  داتس  هناماس 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

omronomron  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 106106
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدش تسویپ  تاصخشم   ) تسویپ مزاول  هارمه  هب  لاتیحید  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000374 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نناک  IXUS960 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتساوخرد  دراوم  کت  کت  یارب  تمیق  جرد  شورف و  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک شرورپ  شزوما و   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک نامسآ  لته  توص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000360000022 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/07/04 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دندرگ تیاعر  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613857569 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  ملعم  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263542-034  ، 3226071-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230608-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هدش هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم  ) ) تسویپ تسویپ مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   لاتیحید   لاتیحید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

لته لته توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 108108
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5706283 رادم  نیبرود  تاموزلم  هحفص 67)عاونا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5706297 نیبرود  متسیس  هحفص 20)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

موسکا5706400 یلسکیپاگم  هتسبرادم 5  هحفص 67)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5706440- یدالوف روتکناک  صوصخم  نز  تکوس  راچآ  لاتیجید - رتم  یتلوم   - هتسبرادم نیبرود  رتست 
روولب اوه  هدنمد  یقرب - هیوه 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5706545 لکد  نویسنادنف  ثادحا  هحفص 67)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریاس5706586 هارمه  هب  ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  دنمشوه  یاه  متسیس  هعسوت  حرط 
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب5706657 رادم  نیبرود  nvr هاگتسد هدافتسا  یارب  شفنب  ارت  تشه  دراه  ددع  هس  هحفص 67)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5706680 نیبرود  ندومن  رقتسم  تهج  تازیهجت  بصن  هحفص 67)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5706805 حطس  یکیفارت  تراظن  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب5706948 رادم  نیبرود  متسیس  هحفص 20)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5707061omron هحفص 20)نیبرود نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم5707064 هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 67)عاونا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کدی5707361  Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 14)دیرخ 50  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5707412( هدش تسویپ  تاصخشم   ) تسویپ مزاول  هارمه  هب  لاتیحید  یساکع  هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم5707439 ناسرلوپ و  وردوخ  هحفص 67)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لته5707468 توص  هحفص 20)متسیس  نیبرود  ( نیبرود
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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 " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زنل5707581 اب  هارمه  یساکع  نیبرود  هاگتسد  هحفص 67)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ5706536 هحفص 49)اتید  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناراکنامیپ باختنا  یا  هلحرمود  ناوخارف -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/791432 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  مالعتسا  دانسا  تفایرد   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EPC شور هب  هجارس  نادیم  رد  زاگ  یزاس  هریخذ  هعسوت  حرط  ناراکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ثادحا دوجوم و  یاهفیدر  زا  یکی  لداعم  نک  نیریش  بآ  فیدر  کی  تیفرظ 15 م م م ر  هب  ریگ  هتخل  دحاو  کی  تیفرظ 5 م م م ر ، هب  ییادزمن  دحاو  کی  لماش  - 

رازه و تشه  هوالعب  وروی  نویلیم  کی  یس و  دودح  دروآرب  هام و  تدم 24  رد  ار  شروارف  تاسیسات  ات  ههار  دنچ  زا  چنیا  زاگ 16  لاقتنا  هلول  طخ  رتمولیک  دودح 5 
لایر درایلیم  دصناپ 

تیحالص یهاوگ  یاراد  ای  کی و  عون  زاگ  تفن و  هتسر  رد  یتعنص  تخاس  حرط و  شور  هب  یتعنص  یاه  هژورپ  یارجا  تیحالص  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانیهاوگ یمیشورتپ و  عیانص  زاگ و  تفن و  هاگشیالاپ  یاهدحاو  صصخت  زاگ  تفن و  کی  هبتر  رواشم  کی  اب  تکراشم  تروصب  زاگ  تفن و  کی  هبتر  یراکنامیپ 

یهگآ  دنلب  نتم  رد  جردنم  دراوم  ریاس  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات 
دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

مجنپ هقبط  کالپ 141 ، یمراص ، دیهش  نابایخ  شبن  یلامش ، یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ

81313744-021 :: نفلت :: www.setadiran.ir NIGCENG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EPCEPC  شور شور هبهب   زاگ   زاگ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هعسوت   هعسوت حرط   حرط ناراکنامیپ   ناراکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 116 ھحفص 81 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xkfar5tpt4s6q?user=37505&ntc=5706306
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5706306?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل تیفرظ 6000 و 8000 اب  نلیتا  یلپ  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101091504000373 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

T.P.C یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   cm 156 عافترا  mm 11 تماخض  Lit 6000 تیفرظ  PT0122 یکیتسالپ هاتوک  هداتسیا  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   cm 330 عافترا  mm 12 تماخض  Lit 10000 تیفرظ  PT0143 یکیتسالپ راد  نیف  هداتسیا  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   T.P.C

ددع 1 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدها.وخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  یداهنشیپ  دنرب  ندومن  صخشم  شورف و  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092131000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EPC شور هب  هجارس  نادیم  رد  زاگ  یزاس  هریخذ  هعسوت  حرط  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یعیبط زاگ  یزاس  هریخذ  حرط  کالپ 141 - یمراص  شبن  یهلا - تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتیل   یرتیل 80008000 وو     60006000 تیفرظ   تیفرظ اباب   نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 1101 10

EPCEPC  شور شور هبهب   زاگ   زاگ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هعسوت   هعسوت حرط   حرط ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ تفن  رابنا  یناشنشتآ  بآ  نزخم  رد  یزاس  هریخذ  تهج  بآ  رتیل  نویلیم  راهچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000127 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رجف یمیشورتپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یبعکم  رتم  یندیماشآ  بآ  الاک :  مان 

بعکم رتم  400 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: 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 07 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TS-1232PXU-RP-4G لدم  QNAP پنویک ( NAS  ) هکبش تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096168000025 زاین :  هرامش 

کیبآ ناتسرهش  ییاجر  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ   TS-1232PXU-RP-4G لدم  QNAP پنویک ( NAS  ) هکبش تحت  زاس  هریخذ  ساسارب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  هدش  هئارادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد 

 : یتسپ دک  نابایخ ،  - ییاجر دیهش  هاگورین  یدابآ  - یبرغ هیاپهوک  ناتسهد  - یزکرم شخب  - کیبآ ناتسرهش  - نیوزق ناتسا  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3445169555

88796681-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88796735-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ راهباچ تفن   تفن رابنا   رابنا یناشنشتآ   یناشنشتآ بآبآ   نزخم   نزخم ردرد   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج بآبآ   رتیل   رتیل نویلیم   نویلیم راهچ   راهچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

(( NASNAS  ) ) هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 113113

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " 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

5706306EPC شور هب  زاگ  یزاس  هریخذ  هعسوت  حرط  ناراکنامیپ  هحفص 81)باختنا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5706798 تاصخشم  قبط  یرتیل  تیفرظ 6000 و 8000 اب  نلیتا  یلپ  هحفص 81)نزخم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5706873EPC شور هب  زاگ  یزاس  هریخذ  هعسوت  هحفص 81)حرط  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

راهباچ5707444 تفن  رابنا  یناشنشتآ  بآ  نزخم  رد  یزاس  هریخذ  تهج  بآ  رتیل  نویلیم  راهچ  هحفص 81)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5707566(NAS  ) هکبش تحت  زاس  هحفص 81)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتمیلیم5707435 قرو 4  تماخض  رتمیتناس  10 ضرع لوط 6.80  هب  راد  گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  هحفص 57)ملع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984000883 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL360 G8 server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپب  افطل  رلیرت ) تاعطق  هرامش 0132233 (  دیرخ  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004461 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یضوع یسیع  هدننک  هضرع  عجرم   GOLD SPRING یتراجت مان   GSE لدم ینیزنب  قرب  روتوم  الاک :  مان 

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

LANDI هدنزاس عجرم   PROTECTION COVER ADJUSTER SCREW یتراجت مان  نتراک  وردوخ   CNG راشف میظنت  چیپ  ظفاحم  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 
RENZO ITALY

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   HOSE یتراجت مان   E23 وسوم بآ  روتایدار  هعطق  گنلیش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هنزیو هداز  نسح  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   ABB.LIMITET یتراجت مان   HUB لدم هنایار  رورس  دربراک  هعطق  یب  سا  وی  تراک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپب  افطل  رلیرت ) تاعطق  هرامش 0132233 (  دیرخ  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - E23E23  وسوم وسوم بآبآ   روتایدار   روتایدار هعطق   هعطق گنلیش   گنلیش وردوخ   - - وردوخ   CNGCNG راشف   راشف میظنت   میظنت چیپ   چیپ ظفاحم   ظفاحم هعطق   هعطق شوپرد   شوپرد  - - GSEGSE  لدم لدم ینیزنب   ینیزنب قرب   قرب روتوم   روتوم ناونع : : ناونع
هنایار هنایار رورس   رورس دربراک   دربراک هعطق   هعطق یبیب   ساسا   ویوی   تراک   تراک
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یزاجم یکشزپ  مولع  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 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد تسویپ  تاصخشم  قبط  رورس  دراه  ددع  دادعت 8  ، Qnap هاگتسد کی 

1101091785000071 زاین :  هرامش 
یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA60 لدم رورس  دراه  دربراک   Sas هظفحم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  تکرش  باسح  هرامش  اب  یتکرش  یمسر  روتکاف  لاسرا  نیح 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه دربراک   دربراک   SasSas هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 1161 16
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (. تسویپ لودج  قباطم  تاصخشم  رورس (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000142 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  تسویپ  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب . یم  تسویپ  مالقا  تاصخشم 

06153507223  - سامت 09163332289 هرامش  هداز - نایدسا  فراع  ینف :  سانشراک 

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

53507067-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 (.  (. تسویپ تسویپ لودج   لودج قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم رورس (  (  رورس ناونع : : ناونع 1171 17
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  تاصخشم  دادعت و   HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF CTO Server-P19720-B21 رورس هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و 

1101004068000207 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 Gen10 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لمح  هنیزه  تسویپ -  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  تاصخشم  دادعت و  دوشیم  دیکات  - یدقن هیوست   - یلخاد 172 لاؤس 23344  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هب  روتکاف  شیپ.دنوش  یزادناهار  بصن و  لیوحت و  رادیرخ  لحم  رد   Pack و New، Original دصرددص تروص  هب  تازیهجت  همه   - هدنشورف هدهع 

ددرگ یراذگراب 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت   HPE ProLiant DL380 Gen10  8SFF CTO Server-P19720 -B2 1HPE ProLiant DL380 Gen10  8SFF CTO Server-P19720 -B2 1 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم

118118
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درگتشه دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تامدخ حرش  قبط  هدش  هقبطدانسازا  یرادهگنو  هنامرحم  هناخریبد  کیکفت  ، تسارحرورس قاتا  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001290000018 زاین :  هرامش 

درگتشه دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صلاخ تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  هیلک.دامن  لصاح  سامت  02644264004 هرامشاب لاوس  هنوگرهزورب  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یعامتجا  نیمات  همیب  باسحاصافم  هئارا  هب  طونم  ییاهندرکراک 

یتسپ دک  درگتشه ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   - هلحم 4 زاف 2   - درگتشه دیدج  رهش  نیوزق ،   - نارهت نابوتا  رتمولیک 65  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3361959383 : 

44260311-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4460320-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیریگب سامت  زاین  تروص  رد   - هباشم دک  - دقن - تسویپ کردم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000113000096 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  زاین  تروص  رد   - هباشم دک  - دقن - تسویپ کردم  قبط  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185914614 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص و  نامزاس  مایخ 22 - یوربور  مایخ - هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38544845-051  ، 37011361-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37622611-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تامدخ .تامدخ حرش   حرش قبط   قبط هدش   هدش هقبطدانسازا   هقبطدانسازا یرادهگنو   یرادهگنو هنامرحم   هنامرحم هناخریبد   هناخریبد کیکفت   کیکفت ،، تسارحرورس تسارحرورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 1191 19

.دیریگب .دیریگب سامت   سامت زاین   زاین تروص   تروص ردرد    - - هباشم هباشم دکدک   -- دقن دقن -- تسویپ تسویپ کردم   کردم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5706426 هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

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

وردوخ -5706515  CNG راشف میظنت  چیپ  ظفاحم  هعطق  شوپرد   - GSE لدم ینیزنب  قرب  روتوم 
هنایار رورس  دربراک  هعطق  یب  سا  وی  تراک   - E23 وسوم بآ  روتایدار  هعطق  گنلیش 

هحفص 84) رورس  ( رورس

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

هتسبرادم5706680 نیبرود  ندومن  رقتسم  تهج  تازیهجت  بصن  هحفص 67)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جروتسا5706691 رورس و  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5706962 دراه  دربراک   Sas هحفص 84)هظفحم رورس  ( رورس

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

5707103 (. تسویپ لودج  قباطم  تاصخشم  هحفص 84)رورس (  رورس  ( رورس

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

5707263HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF CTO Server-P19720-B21 رورس هاگتسد  ود 
تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  تاصخشم  دادعت و 

هحفص 84) رورس  ( رورس

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

هدش5707550 هقبطدانسازا  یرادهگنو  هنامرحم  هناخریبد  کیکفت  ، تسارحرورس قاتا  یزاسدرادناتسا 
.تامدخ حرش  قبط 

هحفص 84) رورس  ( رورس

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

رورس5707648 تاقلعتم  مالقا  هحفص 49)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.دیریگب5707680 سامت  زاین  تروص  رد   - هباشم دک  - دقن - تسویپ کردم  قبط  رورس  هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5706411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس تبوطر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003416 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدرشف  یاوه  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   Xentaur یتراجت مان  یتعنص  دربراک   Dew point meter Xentaur لدم روسنس  اب  جنس  تبوطر  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ایرآ نژیو  اکینرد  هدننک  هضرع  عجرم   CS INSTRUMENTS GMBH یتراجت مان   FA-410 لدم یهاگشیامزآ  منبش  هطقن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس تبوطر   تبوطر ناونع : : ناونع 12 112 1
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  امد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000122 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ زادرپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  وکانپیس  یتراجت  مان   RTD-PT100 لدم امد  روسنس  ید  یت  رآ  الاک :  مان 

ددع 230 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

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

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

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 122122

یقرب یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق 2424 ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 116 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sg775ems9evcs?user=37505&ntc=5706506
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5706506?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


.تسویپ حرش  قباطم  یقرب  مزاول  ملق  24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  یلام  / ینفداهنشیپ هیارا 

1101092288002575 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

TYPE C| زاف کت  |AGE  | یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
راگن هزرل  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یسیطانغم گنیربلب  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نهآ سنج  زا  گنیمرف  لور  شور  هب  هتفای  لکش  یازجا  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یشدرگ رتیه  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یسم یتعنص  هلول  الاک :  مان 

مرگولیک 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یتمواقم جنسامد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ینهآ قرو  الاک :  مان 
عبرم رتم  10 دادعت : 

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

.تسویپ حرش  قباطم  یقرب  مزاول  ملق  24 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  یلام  / ینفداهنشیپ هیارا 

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5706895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548017  هرامش  یرزیل ) جنسرود  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004469 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یرزیل یرزیل جنسرود   جنسرود )) ناونع : : ناونع 124124
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رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  ) رتشوشادهش ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  بایغوروضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  شزومآ  یزادنا و  هار  ، بصن ، هاگتسد

1101005939000060 زاین :  هرامش 
رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
فیرش متسیس  دیپس  یروانف 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه.دشاب  یتناراگ  یاراد.دشاب  یلخاددیلوتالاک.دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  مالقا.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر 09161821053 مناخ.دشاب  هتشاد  ناتسزوخ  رد  نابیتشپ  دوجو.دشاب  یم  ههامکی  تخادرپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیباتالاک 

6451668617 یتسپ :  دک  رتشوش ،  ادهش  ناتسرامیب  یرتشوش  خیش  همالع  راولب  لسالس  نادیم  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63170134-091  ، 3622999-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36210870-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-512-1335 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 24-06-1401 06-07-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5707607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ 782/175  نغور  راشف  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسرا لاسرا (( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا )) رتشوشادهش رتشوشادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط بایغوروضح   بایغوروضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ،، هاگتسد هاگتسد

125125

782/175782/175 روتارنژ   روتارنژ نغور   نغور راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 126126

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-20-12 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/06/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ یبیکرت  لکیس  هاگورین  هب  طوبرم  ویتلر  هربیو  روسنس  ددع  دیرخ 8  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-42-1194-1398-خ یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-06-30هرامش عورش 06-06-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5707873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هحفص رد  نآ  سکع  هک  دشابیم  روسنس  دوخ  هب  طوبرم  طقف  دیرخ  تساوخرد   / ELECTROD DRUM LEVEL SENSOR مارد حطس  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدمآ  گولاتاک  لوا 

لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنس5706411 هحفص 91)تبوطر  روسنس  ( روسنس

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

امد5706506 هحفص 91)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یقرب5706700 مزاول  ملق  هحفص 91)24 روسنس  ( روسنس

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

5706895( یرزیل جنسرود  هحفص 91)( روسنس  ( روسنس

یبیکرت یبیکرت لکیس   لکیس هاگورین   هاگورین هبهب   طوبرم   طوبرم ویتلر   ویتلر هربیو   هربیو روسنس   روسنس ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

ELECTROD DRUM LEVEL SENSORELECTROD DRUM LEVEL SENSOR مارد   مارد حطس   حطس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 128128
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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

هباشم5707527 دک  ناریازا  ) رتشوشادهش ناتسرامیب  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  بایغوروضح  هاگتسد 
یم هدنشورف  هدهع  هب  شزومآ  یزادنا و  هار  ، بصن ، هاگتسد لاسرا  ( تسا هدش  هدافتسا 

.دشاب

هحفص 91) روسنس  ( روسنس

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

روتارنژ 5707607782/175 نغور  راشف  هحفص 91)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یبیکرت5707629 لکیس  هاگورین  هب  طوبرم  ویتلر  هربیو  روسنس  ددع  هحفص 91)دیرخ 8  روسنس  ( روسنس

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

هلیم5707734 تماخض  رتم  یتناس   13 روسنس :  هلیم  لوط  راد  برد  ده  لانیمرت  اب   PT100 ید یترآ 
ردام دات  دروم  تسیل  رودنو   ) یلخاد ربتعم  هدنزاس  ددع  دادعت 4  رتمیلیم   9 روسنس : 

لخاد تخاس  یصصخت )

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5707814SENSOR ULTRAVIOLET MFR. NO. : LG1093AA24 GE NO. : روتینام میلف 
261A1812P012

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5707818 مالعا  متسیس   GD10 روسنس تهج   GAS DETECTOR روسنس هحفص 43)نیمات 335  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5707873ELECTROD DRUM LEVEL SENSOR مارد حطس  هحفص 91)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسچولب ناتسیس و  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ  WS-C4948E-F - 48 هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003724000105 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SRW2048 لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

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

 - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دوش -  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  الاک  دشاب -  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9817679617 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  رهشمرخ و  راولب  عطاقت  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449291-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449890-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  چیئوس  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000597 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA070D2C11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

دامن  لصاح  سامت  یدنق  سدنهم  هرامش 09151269017  اب  کرام  دات  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   WS-C4948E-F -  48WS-C4948E-F -  48 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 129129

چیئوس چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TYPE:SQUARE D CLASS 9012 راب ات 10   0: جنر چیئوس  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SCHINEIDER Electric کرام

یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 
1101001469000663 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 12 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

TYPE:SQUARE D CLASS 9012 راب ات 10   0: جنر چیئوس  رشرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
SCHINEIDER Electric کرام

یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-68-1401-446-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5707678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABZFV-HE5-1X/V-A لدم  Rexroth دنرب  Rexroth ABZFV-HE5-1X/V-A راشف فالتخا  چیئوس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 131131

ABZFV-HE5- 1X/V-AABZFV-HE5- 1X/V-A  لدم لدم   RexrothRexroth دنرب   دنرب   Rexroth ABZFV-HE5- 1X/V-ARexroth ABZFV-HE5- 1X/V-A  راشف راشف فالتخا   فالتخا چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 132132

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEVEL SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003426 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL SWITCH یتراجت مان   Flanged Chamber لدم روانش  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ لیاف  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

هیولسع رد  سراپ  زاگ  تفن و  رابنا  برد  هیارک و  شیپ  تروصب  الاک  لیوحت 
83764960-021

m.zanganeh@pogc.ir

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

83764960-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تروپ5706224  WS-C4948E-F - 48 هکبش هحفص 98)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

روتکژرپ5706536 هحفص 49)اتید  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5706992 هحفص 98)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

نشیربیو5707475 هحفص 33)رتیمسنارت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس5707533 هحفص 98)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش5707638 ویتکا  ویسپ و  هحفص 49)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لدم5707678  Rexroth دنرب  Rexroth ABZFV-HE5-1X/V-A راشف فالتخا  چیئوس  نیمات 
ABZFV-HE5-1X/V-A

هحفص 98) چیئوس  ( چیئوس

LEVEL SWITCHLEVEL SWITCH ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5707782LEVEL SWITCH(98 هحفص چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یا  هویج  چوس  ملق  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000750 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   FS 16-02 لدم یا  هدند  یبد  چوس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  یا  هویج  چوس  ملق  هس   :: 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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یایا   هویج   هویج چوس   چوس ملق   ملق هسهس   ناونع : : ناونع 134134

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

یا هلحرمکی  دیدجت  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52411206 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش یرادا -  تقو  نایاپ  ات  یگدامآ 1401/7/1  مالعا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور ود  تدم  هب  زا 1401/7/9  دانسا 

زد یاوآ   :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707217 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PC تروص هب   2 ایحا یاهریگ 6/6  چوس  یزاسون  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام نامز 48  تدم  - 

تکرش و هجو  رد  غلبم  زیراو  ای  ینیمضت  کچ  یکناب - ربتعم  همانتنامض  لایر  نیمضت 15.000.000.000  دانسا - تفایرد  تهج  لایر  غلبم 500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

اهدادرارق تامدخ و  دیرخ  تیریدم  ناتسزوخ  دالوف  تکرش  ماما  ردنب  زاوها  هداج  رتمولیک 10  زاوها   :: سردآ سردآ

06132136415 :: نفلت :: pim.ksc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06132908147 :: سکف :: m.saljooghipour@ksc.irسکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  ملق  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288002606 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCPC  تروص تروص هبهب     22 ایحا ایحا   6/66/6 یاهریگ   یاهریگ چوس   چوس یزاسون   یزاسون هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 135135

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق 22 ناونع : : ناونع 136136

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

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

تسویپ5707157 حرش  قباطم  یا  هویج  چوس  ملق  هحفص 102)هس  چوس  ( چوس

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

5707217PC تروص هب   2 ایحا یاهریگ 6/6  چوس  یزاسون  هحفص 102)هژورپ  چوس  ( چوس

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

دشاب5707231 یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  تاعطق  ملق  هحفص 102)2 چوس  ( چوس

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

نارهت هاگشناد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  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 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ظفاحم تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095285000019 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکشاد  هدننک :  رازگرب 
دک 621094 یرتم  رادترا 3  لدم  کیرتکلا  نادرف  یریوصت  یتوص و  مزاول  رتویپماک و  گولانآ  ژاتلو  ظفاحم  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش یراذگراب  یتایلام  کرادم  هارمه  هب  هناماس  رد  یقیقح  صخشای  یقوقح  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لاسرا  روتکاف  لصا  سنج  هارمهب  -

دیریگب سامت  نازرف  مناخ  هرامشاب 09355172358  لاوس  هنوگره  تروصرد 

 : یتسپ دک  کی ،  یدورو  نارهت .  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  .هاگشناد  یوک  یور  هب  ور  نیب 15 و 16 . .یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1439813117

88351742-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88351742-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5706202 یتوص و  مزاول  رتویپماک و  گولانآ  ژاتلو  هحفص 104)ظفاحم  توص  ( توص

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

لته5707468 توص  هحفص 20)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول وو   رتویپماک   رتویپماک گولانآ   گولانآ ژاتلو   ژاتلو ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نانز 200  تنگینروت  ددع و  دادعت 100  گنیروتینام 112*90*150  لاتف  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000590 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 215 زیاس یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 

لور 100 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 152 زیاس یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
لور 200 دادعت : 

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

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 138138

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 5 ربتعم هنانتنامضاب  سومو  دروبیکو  سیک  هارمه  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002015 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یموب  اب  تیولوا  دوشیم  تخادرپ  هزور  سانشراک 20 داتو  لیوحت  زا  سپ  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32222683-058  ، 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

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام اب  یزغم  ژانرد  لانرتسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000469 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دک 26040  باصعا  زغم و  ژانرد  لانرتسکا  کیلافسرودیه  تناش  الاک :  مان 

تشادهب ناریا  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

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

.دشاب لاس  لقارح 2 یاضقنا  خیراتو  تلاصا  بسچربو  یس  رآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاکودشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   دروبیک   دروبیک وو   سیک   سیک هارمه   هارمه روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 139139

روتینام روتینام اباب   یزغم   یزغم ژانرد   ژانرد لانرتسکا   لانرتسکا ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درجورب نارمچ  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  رتویپماک  سیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091624000081 زاین :  هرامش 
درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  یروکف  هرامش 09196626574  اب   . تسا یقفاوت  تخادرپ.تسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  رتویپماک  سیک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42514001-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000012 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تمیق  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  دیامن  یرادیرخ  تمیق  نیرت  ناپ  هب  ار  تسویپ  مرف  مالقا  دراد  رظن  رد  یبونج  ناسارخ  هلغ  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430203-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430201-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدکشناد تهج  هنایار  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092861000012 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسارد  دنجریب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین دروم  یاه  هاگتسد  ینف  قیقد  تاصخشم  دادعت و  زا  عالطا  تهج  دشاب  یم  یزاس  هیبش  هدراو  دک  ناریا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هدکشناد 

9717853577 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  یکشزپ -  مولع  هاگشناد  یرافغ -  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32395605-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31632004-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ربار ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاناک شش  ماشای 635   ECG هاگتسد کیو   B9 زربلا یتایح  مءالعا  گنیروتینام  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092775000029 زاین :  هرامش 

ربار ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رتسگ بط  اریپ  هدننک  هضرع  عجرم   ECG یتراجت مان  لدم 1  یکشزپ  فارگویدراکورتکلا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   PPM-FX7-V1.0 لدم  ECG-RESP-SPO2-NIBP-TEMP-IBP-CO2 لماش یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
اپاص - ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

ربار رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  هیلختو  یریگراب  لمح  هنیزه  هلاناک  شش  ماشای 635   ECG هاگتسد کیو   B9 زربلا یتایح  مءالعا  گنیروتینام  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

7856134681 یتسپ :  دک  ملعم ،  نادیم  ینیمخ - ماما  نابایخ  ربار - ربار ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42450720-034  ، 42454896-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42454896-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک شششش     635635 ماشای   ماشای   ECGECG هاگتسد   هاگتسد کیو   کیو   B9B9  زربلا زربلا یتایح   یتایح مءالعا   مءالعا گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریشامرن همئالا  داوج  ناتسرامیب  نامرد و  تشادهب  زکرم  هکبش و   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  نتشاد  اب  هباشم و  الاک  ناریا  اب  روتینام  8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام لقادح 18  یلصا  یتناراگ  اب  هارمه 

1101094442000019 زاین :  هرامش 
ریشامرن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتینام  ددع   8 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HDMI یجورخ یاراد  -1

یتناراگ  یاراد  -2
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  سردا  ات  لمح  هنیزه  -3
روتکافو  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15  -4

دشاب یم  تخادرپ  نامز  ات  روتکاف  ای  روتکاف و  شیپ  رابتعا  - 5

7673111416 یتسپ :  دک  همئالا ،  داوج  ناتسرامیب  دابادارم  - ریشامرن مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44271084-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44271082-034 :: 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

گنیروتینام5706367 لاتف  هحفص 105)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

سوم5706401 دروبیک و  سیک و  هارمه  هحفص 105)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5707004 اب  یزغم  ژانرد  هحفص 105)لانرتسکا  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5707166 تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  رتویپماک  سیک  هحفص 105)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک5707246 هحفص 105)تاعطق  روتینام  ( روتینام

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

5707489shinkawa نشیربیو هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هام هام   1818 لقادح   لقادح یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب   هارمه   هارمه تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم نتشاد   نتشاد اباب   وو   هباشم   هباشم الاک   الاک ناریا   ناریا اباب   روتینام   روتینام 88 ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار5707637 هحفص 105)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

شش5707692 ماشای 635   ECG هاگتسد کیو   B9 زربلا یتایح  مءالعا  گنیروتینام  هاگتسد  دیرخ 
هلاناک

هحفص 105) روتینام  ( روتینام

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

یتناراگ5707797 اب  هارمه  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  نتشاد  اب  هباشم و  الاک  ناریا  اب  روتینام  8
هام لقادح 18  یلصا 

هحفص 105) روتینام  ( روتینام

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

5707814SENSOR ULTRAVIOLET MFR. NO. : LG1093AA24 GE NO. : روتینام میلف 
261A1812P012

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

هتسبرادم5706297 نیبرود  متسیس  هحفص 20)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

موسکا5706400 یلسکیپاگم  هتسبرادم 5  هحفص 67)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5706440- یدالوف روتکناک  صوصخم  نز  تکوس  راچآ  لاتیجید - رتم  یتلوم   - هتسبرادم نیبرود  رتست 
روولب اوه  هدنمد  یقرب - هیوه 

هحفص 67) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5706680 نیبرود  ندومن  رقتسم  تهج  تازیهجت  بصن  هحفص 67)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5707064 هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 67)عاونا  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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناکوب هبعش  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپو رنکسا  روتینوم - سیک -  لماش  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005708000002 زاین :  هرامش 

ناکوب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهعرب  لقنو  لمحو  بصن  هنیزه  تسا -  هدش  هئارا  تسویپ  رد  مزال  تازیهجت  تسا -  یمازلا  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تاعطق  هیلک  دشاب -  یم  هدننک 

5951737917 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا  عمتجم  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46266007-044  ، 46266015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46266001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

رتنیرپو5706803 رنکسا  روتینوم - سیک -  لماش  یرتویپماک  تازیهجت  هحفص 112)دیرخ  روتینوم  ( روتینوم

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتنیرپو رتنیرپو رنکسا   رنکسا روتینوم - - روتینوم سیک -  -  سیک لماش   لماش یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   ultrasonic shock pulse تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000317 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SPM هدنزاس عجرم   Leonova Diamond لدم  Condmaster Ruby رتویپماک رازفا  مرن  هارمه  هب  هلاناک  یتسد 3  رزیالانآ  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   INSTRUMENT
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دشاب - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  ددرگ –  هیارا  تمیق  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ، 

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

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازبا و تالآ ، نیشام  دیرخ  تیریدم  هورگ  یناگرزاب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
بلاق

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  هارمه  هب  وردوخ  یاه  هداد  زیلانآ  تست  هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.saipacorp.com https://pur.saipacorp.comنفلت تیاسبو تیاسبو
https://auc.saipacorp.com

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   ultrasonic  shock  pulseultrasonic  shock  pulse ناونع : : ناونع 147147

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   وردوخ   وردوخ یاه   یاه هداد   هداد زیلانآ   زیلانآ تست   تست هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 148148

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش لیوحت  لحم  طرش ،  دیق و  یب  ضیوعت  هلاس و  یتناراگ 3  اب  یلخاد  دیلوت  عون  زا  گنر )   4  ) یرس کی  جیرتاک 5550  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005070000020 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: د01/100/37443 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707866 :: هرازه هرازه ییاشگزاب 1401/07/25دکدک   نویسیمک  خیرات   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگیپ لاس و  مایا  مامت  رد  هتعاس  تروص 26  هب  رازفا  مرن  رد  اه  تساوخرد  تاعالطا  تبث  زکرم 122 و  نفلت  طوطخ  هب  ییوگخساپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن مادقا  ریز  حرش  هب  زاین  دروم  تاشرازگ  هیهت  اه و  تساوخرد 

لایر نویلیم  دروارب 11520  غلبم 

لایر  نیمضت 545/600/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  تمیق 

اهدادرارق رتفد  سراف  ناتسا  افبا  تکرش  یناحبس  نابایخ  شبن  یبرغ ، یسودق  نابایخ  : تاداهنشیپ میلست  هصقانم و  دانسا  ذخا  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.abfa-fars.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راکدوخ5706208 روتارپا  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  تس  میس - اب  یریوصت   IP هحفص 21)نفلت یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرس یرس کیکی     55505550 جیرتاک   جیرتاک ناونع : : ناونع 149149

تاعالطا تاعالطا تبث   تبث وو     122122 زکرم   زکرم نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 116 ھحفص 114 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رافماک5706344 رازفا  مرن  یشزومآ  هرود  هحفص 21)یرازگرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5706409Apple Enterprise Acc unt ینامزاس تناکا  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5706469 حرش  قباطم   ultrasonic shock pulse(112 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا5706574 مرنو  هکبش  رازفا  تخسزا  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگنامرد5706699 تیریدم  شریذپ و  عماج  هناماس  لماک  هحفص 21)تاصخشم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5707040 مرن  هارمه  هب  وردوخ  یاه  هداد  زیلانآ  تست  هاگتسد  هحفص 112)نیمات  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سوریو5707104 هحفص 21)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5707546ABB Drive Studio رازفا هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرس5707673 کی  هحفص 112)جیرتاک 5550  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تاعالطا5707866 تبث  زکرم 122 و  نفلت  طوطخ  هب  ییوگخساپ  تامدخ  هحفص 112)هئارا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینوکسم5706490 هقطنم  یاه  هزاورد  یریوصت  تراظن  هناماس  بصن  هیهت و  هحفص 14)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کدی5707361  Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 14)دیرخ 50  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 116 ھحفص 115 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دزی ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5706666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاره رهش  یموب  دیاب  امتح  هدنشورف  دشاب -  یم  سنج  لیوحت  زا  سپ  زور  رثکادح 45  تخادرپ  رتنیرپ -  روتکؤرپ -  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتحالف  09132576812 دشاب - 

1101003948000256 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 7 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   J4500 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SANYO یتراجت مان   PCL-WXU30 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Universal یتراجت مان  ( PRM01(43-65 لدم روتکژورپ  وئدیو  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917697745 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  دیهش  راولب  نایگنهرف -  هار  راهچ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32570511-035  ، 33144301-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37244053-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

رتنیرپ5706666 روتکؤرپ -  هحفص 116)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

رتنیرپ رتنیرپ روتکؤرپ -  -  روتکؤرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 151151

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

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

زا 116 ھحفص 116 
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