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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 رهم   رهم   99 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   152هکس ,970 , 000152 ,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد , 17090 , 170

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   142هکس ,490 , 000142 ,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 12 , 0002 12 , سیئوس000 سیئوس کنارف   336,800336,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,83هکس 150 , 00083, 150 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع239,800239,800رالد ناتسبرع لایر   88لایر ,28088,280

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,53هکس 130 , 00053, 130 , وروی000 ژورن324,710324,710وروی ژورن نورک   30نورک ,50030 ,500

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,737,00013,737,000یالط سیلگنا دنوپ   370دنوپ , 150370 , نپاژ150 نپاژ نینی   دصکی   229,790229,790دصکی

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
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9090))

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

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

زا 98 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 19  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وردوخ سراپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 05 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5735376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  ناراکنامیپ و  ییاسانش  تهج  یمومع  ناوخارف  تاصقانم و  تاعالطا  تفایرد  هاگرد  ناونع  هب  وردوخ  سراپ  یمسر  تیاس  یفرعم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

وردوخ و سراپ  تکرش  زاین  دروم  تامدخ  ییالاک و  یاههورگ  تسرهف  اب  طبترم  یراک  هقباس  تیحالص و  یاراد  ناراکنامیپ  ناگدننک و  نیمات  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.parskhodro.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

یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001030122000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735991 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف  ینابیتشپ و  تامدخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یروانف ینابیتشپ و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناچوق هداج  رتمولیک 12   ، 9185173911 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تاعالطا تاعالطا تفایرد   تفایرد هاگرد   هاگرد ناونع   ناونع هبهب   وردوخ   وردوخ سراپ   سراپ یمسر   یمسر تیاس   تیاس یفرعم   یفرعم ناونع : : ناونع 11

یروانف یروانف وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

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

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

2001001446000213 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734743 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ ناتسا  حطس  رد  بالضاف  بآ و  تاسیسات  یرتم ) هلت   ) یربهار شیاپ و  زکارم  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تازیهجت ، هیهت  یرادهگن ، ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر 

یوضر  ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک هرادا  زا  تقوم  همان  ای  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، تارزو  زا  ینمیا  تیحالص  ربتعم  همانیهاوگ  -1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یروهمج تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تعنص و  هتشر  هبتر 5  رد  رابتعا  یاراد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  -2
یروهمج  تسایر  یاتفا  زکرم  زا  رابتعا  یاراد  امن " زوجم " -3

15,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/10/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001621000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734795 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش قیرح  ءافطا  متسیس  زاگ و  هکبش  اهنامتخاس ، یفرصم  بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ ، یشیامرس ، یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر ) ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش 

هر  ینیمخ  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  متسیس  زاگ و  هکبش  اهنامتخاس ، یفرصم  بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ ، یشیامرس ، یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( هر ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,828,846,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق -  نارهت -  نابوتا  رتمولیک 30   ، 1435874361 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

بالضاف بالضاف وو   بآبآ   تاسیسات   تاسیسات یرتم ) ) یرتم هلت   هلت  ) ) یربهار یربهار وو   شیاپ   شیاپ زکارم   زکارم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح تازیهجت ، ، تازیهجت هیهت   هیهت یرادهگن ، ، یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 33

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس وو   زاگ   زاگ هکبش   هکبش یفرصم ، ، یفرصم بآبآ   وو   عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت یشیامرگ ، ، یشیامرگ یشیامرس ، ، یشیامرس یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 44

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   رهمهرامش  6 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   - 1401/07/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس رهم 1401   22 هعمج ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات  تعاس 08:01   1401

16:00

petroyada.ir :: عبنم ،عبنم هعمج دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/07/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00 رهم 1401   22

5734765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Firefighting System Spare Parts - PR002555-Rev.01 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هب رذگور  یجورخ  لپ  ریبک ، ریما  تعنص  تشک و  یوربور  رهشمرخ ،  زاوها -  هداج  رتمولیک 60  رهشمرخ ،  هار  هس  زاوها ،  ناروآدای :  تیاس  کپونیس  رتفد   :: سردآ سردآ
روپمارهب یملاس ، یرهاوج ، ناگدنریگ :  کپونیس  تکرش  یزارت ،  ینابژد  تسار ،  تمس 

02124971147
02124971210
02124971164

:: 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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرشف  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IRAC - 1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/9  دانسا  تفایرد   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  متسیس  زاگ و  هکبش  اه ، نامتخاس  یفرصم  بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ  یشیامرس ، یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همان یهاوگ  روشک -  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاسیسات  هبتر 3  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همان  یهاوگ  یاراد  یقوقح  تاسسوم  اه و  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 9.828.846.000  غلبم  نارهت -  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا   HSE ینمیا تیحالص  دات 

رتمولیک 20  سراف  جیلخ  هارگرزب  نارهت  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
تکرش هناخریبد  لیوحت 

هناماس 1456 اهدادرارق  روما  نامیپ و  لک  هرادا   51008845 :: نفلت :: setadiran.irنفلت 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

Firefighting System Spare PartsFirefighting System Spare Parts ناونع : : ناونع 55

متسیس متسیس وو   زاگ   زاگ هکبش   هکبش اهاه ، ، نامتخاس   نامتخاس یفرصم   یفرصم بآبآ   وو   عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت یشیامرگ   یشیامرگ یشیامرس ، ، یشیامرس یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع
قیرح قیرح یافطا   یافطا

66

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

5734795، یفرصم بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ ، یشیامرس ، یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ،
قیرح ءافطا  متسیس  زاگ و  هکبش 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 7/30هرامش زا  تیاغل  تیاس 1401/07/09  زا   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 14/30

نیعم  :: عبنم تعاسات 13/30عبنم تیاغل   1401/07/14  - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734638 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  تسویپ  تاصخشم  اب  چوس  نس  جروتسا و  هاگتسدکی  رورس و  هاگتسد  شش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/917/712/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر   :: سردآ سردآ

32616325 :: نفلت :: 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

چوس چوس نسنس   وو   جروتسا   جروتسا هاگتسدکی   هاگتسدکی وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/7/9  هبنش  زور  زا   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشجنپ  زور   17:00

رگراک راک و   :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/7/16  هبنش  زور  زا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشود  زور  تعاس 12:00 

5735084 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10  سار   - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ یدرونایردو  ردنب  لک  هرادا  یاه  نامتخاس  میسیب  نما  هکبش  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت غلبم  قوف -  طیارش  زارحا  مدع  تروص  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 5  ندوب  اراد  ینف -  تامدخ  هزوح  رد  اتفا  زوجم  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1.650.000.000

رهشمرخ  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یولوم -  نابایخ  رهشمرخ -  : سردآ هب  هناخریبد  هب  فلا )  تکاپ  یکیزیف (  لیوحت   :: سردآ سردآ
رهشمرخ  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یدولوم -  نادیم  یولوم -  نابایخ  رهشمرخ -  سردآ  هب  تاسلج  رتفد  لحم  شیاشگ :

یدولوم دیهش  نادیم  یولوم  نابایخ  - رهشمرخ : اه تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالط 
رهشمرخ یدرونایردو  ردنب  لک  هرادا 

:: 53507026 و 53507223 نفلت :: 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

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003912000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735842 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ع )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  رتنساتید  تازیهجت  لوا  شخب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اسف  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا یروانف و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

14:00 تعاس : 1401/08/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  - انیس نبا  نادیم  - اسف  ، 7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  رهش :  سراف ،  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

اهاه نامتخاس   نامتخاس میسیب   میسیب نما   نما هکبش   هکبش حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

رتنساتید رتنساتید تازیهجت   تازیهجت لوا   لوا شخب   شخب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 98 ھحفص 9 
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یتکراشم یراذگ و  هیامرس  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1348253 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/20 14:30:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 1401/07/20 14:30:00عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735878 :: هرازه هرازه :: 1401/07/2109:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت روشک  لخاد  هدننکدیلوت  یاه  تکرش  ناوت  زا  هدافتسا  روظنم  هب  دراد ، رظن  رد  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اواف نامزاس  تیاس  رد  جردنم  تسرهف  ربارب  ار  رظن  دروم  یاه  هنومن  دوجو ، تروص  رد  تسا  دنمشهاوخ  اذل  .دیامن  نیمات  لخاد  دیلوت  یاه  هنومن  زا  ار  رظندروم 

دیامن  هئارا  کی  ملعم  شبن  ملعم  راولب  دهشم ، سردآ  هب  اواف  نامزاس  هناخریبد  هب  یبتک  همان  هارمه  هب  هامرهم 1401  خیرات 20  ات  رثکادح 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  کی  معلم  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

31296712 :: نفلت :: ets.mashhad.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

( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095916000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735994 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  یزادنا  هار  داجیا و  یحارط ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
غابد 09368238076  سدنهم  یاقآ  اب  یگنهامه  .دشاب  یم  یرورض  یروضح  دیدزاب   BOM هیهت یارب 

ناریا  یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
کتیریا تکرش  یدناگ  نامتخاس  رتنس  اتید  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 80.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

کتیریا )  ) ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش  هجو  رد  اضما ) نیبحاص  زا  زفن  طسوت 2  اضما  روهمم و   ) هتفس ای  یکناب  کچ  ای  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
17:00 تعاس : 1401/08/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 6 راطع ، نابایخ  کنو ، نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو ، نابایخ   ، 1994643683 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

یشزادرپ یشزادرپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناگدننکدیلوت   ناگدننکدیلوت ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 1010

هداد هداد زکرم   زکرم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   داجیا   داجیا یحارط ،  ،  یحارط دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 98 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یگداما 1401/07/18هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5736155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناضمر دیهش  تارباخم  یزکرم  ینیمخ و  ماما  تخاسریز  یزکرم  لصاف  دح  کیرات  یرونربیف  رات  هراجا 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 02127654393-8028  02127654000 :: نفلت ::نفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5735376 تفایرد  هاگرد  ناونع  هب  وردوخ  سراپ  یمسر  تیاس  هحفص 5)یفرعم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروانف5735991 ینابیتشپ و  تامدخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5736018 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرونربیف یرونربیف رات   رات   22 هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 98 ھحفص 11 
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734272 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیسب ) نادیم  ات  رها  یهار  هس  لصاف  دح  نارهت (  هداج  رد  لیردراگ  یارجا  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

جیسب ) نادیم  ات  رها  یهار  هس  لصاف  دح  نارهت (  هداج  رد  لیردراگ  یارجا  هیهت و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جیسب ) نادیم  ات  رها  یهار  هس  لصاف  دح  نارهت (  هداج  رد  لیردراگ  یارجا  هیهت و  هژورپ  نیمضت :  تاحیضوت 

09:00 تعاس : 1401/10/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت هقطنم 5  یرادرهش  نیزنب  پمپ  یوربور  نارهت  هزاورد   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734279 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابایخ نارادساپ ، نابوتا  هشیمغاب ، یرتم   35 هدیمهف ، نادیم  هب  یهتنم  یاه  ریسم  هدیمهف ، دیهش  نادیم  رد  ریسم  یامنهار  یاه  ولبات  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یغالبا  یاه  لحم  ریاس  هداز و  عیفش  نابایخ  یسابع ،

زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
، نارادساپ نابوتا  هشیمغاب ، یرتم   35 هدیمهف ، نادیم  هب  یهتنم  یاه  ریسم  هدیمهف ، دیهش  نادیم  رد  ریسم  یامنهار  یاه  ولبات  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یغالبا  یاه  لحم  ریاس  هداز و  عیفش  نابایخ  یسابع ، نابایخ 
30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نابایخ نارادساپ ، نابوتا  هشیمغاب ، یرتم   35 هدیمهف ، نادیم  هب  یهتنم  یاه  ریسم  هدیمهف ، دیهش  نادیم  رد  ریسم  یامنهار  یاه  ولبات  هژورپ  نیمضت :  تاحیضوت 

یغالبا  یاه  لحم  ریاس  هداز و  عیفش  نابایخ  یسابع ،
09:00 تعاس : 1401/10/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت هقطنم 5  یرادرهش  نیزنب  پمپ  یوربور  نارهت  هزاورد   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

هداج هداج ردرد   لیردراگ   لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاه   یاه ولبات   ولبات هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093980000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734727 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  میسن  یدورو  رد  یرتم  یرون 30  جرب  ددع  ود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یارجا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یقرب  تاسیسات  هبتر 5  عوطقم ،  تمیق  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
9,893,875,500 یلام :  دروآرب 

 1,308,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

ات فلا )  تکاپ (  رد  تکرش  مانب  ریز و  هحورشم  یاهتروص  زا  یکی  هب  دیاب  هک  تسا  لایر   000/000/500 هصقانم :  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رهشمیسن  یرادرهش  هناخریبد  هب  خروم 27/07/1401  هبنشراهچ  زور  تعاس 13:30 

رهشمیسن یرادرهش  مانب  یلم  کناب  دزن  باسح 0107183411008  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  دیسر  فلا ) 
 ( IR78 0170 0000 0010 7183 4110 08 ابش هسانش  )

امرفراک عفن  هب  یکناب  همانتنامض  ب ) 
.دشاب  رودص  خیرات  زا  سپ  هام  هس  لقادح  دیاب  قوف  همان  تنامض  رابتعا  تدم  ج ) 

14:30 تعاس : 1401/10/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریت تفه  نادیم  شبن  هر – ) ) ینیمخ ماما  راولب  رهش – میسن  ناتسراهب –  ناتسرهش  نارهت -   ، 3766193111 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 3766193111 دک  – 

:: 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

یرتم یرتم   3030 یرون   یرون جرب   جرب ددع   ددع ودود   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1515

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001278000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734789 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاه  روحم  رد  لیردراگ  بصن  لمح و  یریگراب ،  هیهت ، دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسلگ  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاه  روحم  رد  لیردراگ  بصن  لمح و  یریگراب ،  هیهت ، دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,487,140,000 یلام :  دروآرب 

لایر   875,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/10/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   – یرادناتسا یقرش  علض  لباقم  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -   ، 4918937141 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو 

:: 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

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یرس 1401/20  :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735304 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کولب  تفریج -  روحم  ضیرعت  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جونهک تفریج -  روحم  گنیسیفرسورکیم  یتظافح  تلافسآ  تایلمع  یارجا 

جونهک  تفریج -  بایراف و  کولب -  تفریج - روحم  لیس  یرالسا  یتظافح  تلافسآ  تایلمع  یارجا 
یظافحتسا هزوح  یاهروحم  یتاعالطا  یاه  ولبات  ییاجباج  حالصا و  بصن و  لمح ،  هیهت ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

بونج یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  فلا  یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک  تفریج  : یناشن هب  نامرک  ناتسا 

سامت 1456 زکرم   :: نفلت :: 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

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه روحم   روحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   لمح   لمح یریگراب ،  ،  یریگراب هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1616

ولبات ولبات ییاجباج   ییاجباج وو   حالصا   حالصا وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ، ، هیهت یتظافح -  -  یتظافح تلافسآ   تلافسآ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا روحم -  -  روحم ضیرعت   ضیرعت لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000103 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735836 :: هرازه هرازه :: 1401/07/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  تهج  یرتم  یلصفم 4 ینتب  ظافح  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  تهج  یرتم  یلصفم 4 ینتب  ظافح  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
256,509,418,275 یلام :  دروآرب 

لایر   11,131,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000100 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735837 :: هرازه هرازه :: 1401/07/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتوم   - ناگیاپلگ روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هتوم   - ناگیاپلگ روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
39,402,357,500 یلام :  دروآرب 

لایر   1,971,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار تهج   تهج یرتم   یرتم یلصفم  44 یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003199000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735851 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیخ  هتالک  نالیج -  یمایم -  روحم  یاه  ولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورهاش )  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

جیخ  هتالک  نالیج -  یمایم -  روحم  یاه  ولبات  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,565,813,017 یلام :  دروآرب 

لایر   578,290,651 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/10/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دورهاش نانمس (  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  دهشم  هداج  رتمولیک 1  دورهاش   ، 3616798584 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  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

یقرش ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005090000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:30عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735852 :: هرازه هرازه :: 1401/07/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو  یلا 35  ناوت 26  اب   LED رباعم ییانشور  غارچ  چیکپتاو  یلا 35  ناوت 26  اب   LED رباعم ییانشور  غارچ  چیکپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاو یلا 35  ناوت 26  اب   LED رباعم ییانشور  غارچ  چیکپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
09:30 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راکلگ نابایخ  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت   ، 5156938888 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

روحم روحم یاه   یاه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

تاو تاو   3535 یلا   یلا   2626 ناوت   ناوت اباب     LEDLED  رباعم رباعم ییانشور   ییانشور غارچ   غارچ چیکپ   چیکپ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 98 ھحفص 16 
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یر ناتسرهش  هرد  هایسوزق  لهچ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090822000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736018 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف  تخاسریزرب  ینتبمدنمشوه  ناوخ  کالپو  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگنو  یزادنا  هارو  ارجا  ، دیرخ یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یر  ناتسرهش  نارواخ  شخب  هرد  هایسوزق  لهچ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

تخاسریزرب ینتبمدنمشوه  ناوخ  کالپو  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگنو  یزادنا  هارو  ارجا  ، دیرخ یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یرونربیف 

22,656,320,000 یلام :  دروآرب 

 100.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,132,816,000 نیمضت :  غلبم 

لکشره هب  یصخش  کچو  شدرگ  لاحرد  کچایو  یترفاسم  کچ  ، هدش نیمضت  کچ  ، ررقم نازیمزارتمک  یاه  نیمضت   ، نیمضتدقافداهنشیپ نیمضت :  تاحیضوت 
نآر هوالعودشاب  دیدمت  لباق  هام  هس  یاربو  اهداهنشیپ  حاتتفا  خیراتزا  سپ  هام  هس  لقادحدیاب  یکناب  همان  تنامضرابتعا  تدم  ، دشابیمن لوبق  لباق  نکمم 

هرامشو باسح 1000132588988 هرامش  هب  دیاب  یدقنزیراو  تروصرد  تسارکذ  نایاش.دوشرداصو  میظنت  لوبق  لباق  یاهمرف  قبط  یکناب  یاه  همان  تنامض 
.دوش  زیراوزق  لهچ  یرایهد  مانب  یررهش  کناب  تسپ  IR060210000001000132588988 ابش

14:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

02136859300 زق لهچ  یاتسور  تشدمایقرهشدعب  نارواخ  هداج  نارهت   ، 1865116831 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001621000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736020 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر ) ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  دناب  ییانشور  تازیهجت  غارچ و  دیرخ  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر  ینیمخ  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( هر ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  دناب  ییانشور  تازیهجت  غارچ و  دیرخ  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,057,105,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق -  نارهت -  نابوتا  رتمولیک 30   ، 1435874361 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

یرون یرون ربیف   ربیف تخاسریز   تخاسریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2222

یهاگدورف یهاگدورف رهش   رهش تکرش   تکرش دناب   دناب ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت وو   غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 98 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003199000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736138 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیج  جزم -  یمایم -  روحم  رد  هار  یبناج  ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورهاش )  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نالیج  جزم -  یمایم -  روحم  رد  هار  یبناج  ظافح  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,302,736,000 یلام :  دروآرب 

لایر   815,136,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/10/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دورهاش نانمس (  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  دهشم  هداج  رتمولیک 1  دورهاش   ، 3616798584 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  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

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

روحم روحم ردرد   هار   هار یبناج   یبناج ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424

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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یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001135000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734336 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس هد  شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمات  اب  ناگیار  هلاس  هس  طرش  دیق و  یب  یتناراگ  لیوحت و  تست ،  لمح ،  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاتیجید  یریوصت  تراظن  هناماس 

یوضر  ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هد شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمات  اب  ناگیار  هلاس  هس  طرش  دیق و  یب  یتناراگ  لیوحت و  تست ،  لمح ،  نیمات ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لاتیجید یریوصت  تراظن  هناماس  هلاس 

 75.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   4,140,000,000 نیمضت :  غلبم 
هلاس هد  شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمات  اب  ناگیار  هلاس  هس  طرش  دیق و  یب  یتناراگ  لیوحت و  تست ،  لمح ،  نیمات ،  نیمضت :  تاحیضوت 

لاتیجید  یریوصت  تراظن  هناماس 
09:00 تعاس : 1401/09/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  کی  یلامش  رهمگرزب  داجس  راولب   ، 9187814571 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5736018 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاتیجید لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Anty Virus kaspersky Advanced for 125U 1Y License تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094248000013 زاین :  هرامش 

ناریا هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
دیدج تاطابترا  هاگرد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Kaspersky سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1133614816 یتسپ :  دک  هرامش 4 ،  ، نایلکارآ نابایخ  ، وتاشول لفون  نابایخ  ، رصعیلو نابایخ  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67238213-021  ، 66966059-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66966059-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن کی  هلاس  کی  کاتنمس  یتاعالطا  هاگیاپ  هب  یسرتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000100 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یناسنا یعامتجا و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام 09144553184 سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Anty Virus  kaspersky Advanced for 125U Anty Virus  kaspersky Advanced for 125U 1Y  License1Y License ناونع : : ناونع 2626

هخسن هخسن کیکی   هلاس   هلاس کیکی   کاتنمس   کاتنمس یتاعالطا   یتاعالطا هاگیاپ   هاگیاپ هبهب   یسرتسد   یسرتسد ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

023-31102392: عاجش سدنهم   ، ینف ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   ) لاو ریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000105 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  رپس  یتراجت  مان   1146L-21107RL لدم هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PAM) یسرتسد تریردم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000099 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد  ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

لاو لاو ریاف   ریاف ناونع : : ناونع 2828

(( PAMPAM)) یسرتسد یسرتسد تریردم   تریردم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تارداص  هعسوت  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 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یناسنا یورین   ) اواف هزوح  رد  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000024 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.نیالفآ هلاسکی  سنسیال  لاوریاف و  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000052 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG51B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهیدب.دیامن زیراو  دابآریماردنب  لک  هرادا  باسح  هب  راک  یارجا  تنامض  ناونع  هب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  زا  دصرد  تسیابیم 10  هدنرب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب.دش  دهاوخ  درتسم  یزیراو  غلبم  الاک  لیوحت  زا  سپ  تسا 

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یناسنا یناسنا یورین   یورین  ) ) اواف اواف هزوح   هزوح ردرد   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3030

.نیالفآ .نیالفآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال وو   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5735484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

64mm*242mm داعبا رد  ترآ  سنج  ییالط  رود  یلور و  تروص  هب  راد  بسچ  تشپ  لبیل  پاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609002496 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ددع 30000 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش افطل  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   . تفرگ دهاوخ  رارق  هدش  هدنرب  هدننک  تکرش  رایتخا  رد  لیاف  تروص  هب  پاچ  تهج  لبیل  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یتسویپ  کرادم  رد  تساوخرد  ییامنهار  تهج  دوش 09911582504  تسویپ  یتسویپ  کرادم  رد  راک  بسک و  زوجم  سامت و 

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

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

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد بسچ   بسچ تشپ   تشپ لبیل   لبیل پاچ   پاچ ناونع : : ناونع 3232
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سردم تیبرت  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 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5735541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سردم تیبرت  هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  سوریو  یتنآ  دیدمت  دیرخ /  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000015000104 زاین :  هرامش 
سردم تیبرت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دیدج تاطابترا  هاگرد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Kaspersky سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  یلخاد 2010  هرامش 021-91082100 ، اب  زاین  تروص  رد  .دوش  هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713116 یتسپ :  دک  رصن ،  لپ  دمحا -  لآ  لالج  نارمچ - عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8288000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82883017-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1413-14010652 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5736029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال 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

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت دیرخ /  /  دیرخ ناونع : : ناونع 3333

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 3434
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ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

padvish corporate هربراک  300 شیوداپ )  ) ینامزاس سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000094 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ربراک 300 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

padvish corporate هربراک  300 شیوداپ )  ) ینامزاس سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" رامآ تاعالطا و  یروانف  تاکرادت  نیمات و   " تامدخ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000092 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712140: یرباج سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

"" رامآ رامآ وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تاکرادت   تاکرادت وو   نیمات   نیمات  " " تامدخ تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

برغ یا  هقطنم  قرب  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 18 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  هیذغت  عبنم  لکتورپ و  لدبم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ 
1101001132000225 زاین :  هرامش 

برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HDL هدنزاس عجرم   HDL یتراجت مان   HDL-M/IPRT.X لدم  KNX هب  TCP/IP هکبش لکتورپ  لدبم  الاک :  مان 

میعز سراپ  دنمشوه 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم وو   لکتورپ   لکتورپ لدبم   لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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نامرک ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5734958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اه و  هشقن  قباطم  نامرک  ییاجر  دیهش  هبعش  یکیرتکلا  تاسیسات  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  نعت  یراذگ  تمیق  تهج  افرص " هباشم و  یباختنا  تمدخ  دک 

1101000155000054 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1000000 دادعت : 

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

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

دشاب یم 

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

32231030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269472-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا تمدخ   تمدخ دکدک   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   اهاه   هشقن   هشقن قباطم   قباطم نامرک   نامرک ییاجر   ییاجر دیهش   دیهش هبعش   هبعش یکیرتکلا   یکیرتکلا تاسیسات   تاسیسات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تسا تسا هدیدرگ   هدیدرگ نعت   نعت یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تهج   تهج افرص " " افرص

3838
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   HVAC هیوهت زاساوه  روسرپمک  کوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000775 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   1600x2100x600 mm زیاس  V 230 ژاتلو عوبطم  هیوهت  یاه  متسیس  گنیروتینام  لرتنک و  دربراک   M-HCP01 لدم  HVAC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ایسآ کینورتکلا  نالیم  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  کینورتکلا  نالیم 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HVACHVAC  هیوهت هیوهت زاساوه   زاساوه روسرپمک   روسرپمک کوب   کوب ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگتخوس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000591 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زبس یهاگیاج  تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ELTOMATIC یتراجت مان   PULSER لدم یناسر  تخوس  رسنپسید  یاه  پمپ  هعطق  ردوکنا  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگتخوس یریگتخوس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشد  ناتسرهش  نکسم  یلم  تضهن  هژورپ  زاف 1   ( ات 11  1  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09177745065 یمیهاربا -  سدنهم  - 

1101004213000246 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتشد  ناتسرهش  نکسم  یلم  تضهن  هژورپ  زاف 1   ( ات 11  1  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  یارج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09177745065 یمیهاربا -  سدنهم  - 

 : یتسپ دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  نامزاس  ارهز -  غاب  یرتنالک 11  یوربور  یرهطم -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7514915443

01111111-077  ، 33559857-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554347-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( 1 11 1 اتات     11  ) ) یاه یاه کولب   کولب یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141
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ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004555000034 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
فیدر  3 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد یتسیاب  مالقا  .دنیامن  لاسرا  تسویپ  هب  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  مرف  هئارا و  ازجم  دک  ناریا  فیدر  ره  یارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یرذون  یاقآ  نفلت 09139543774  هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  ربتعم  یتناراگ 

 : یتسپ دک  یزکرم ،  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  رتفد  هرامش 263  نامتخاس   - هیمطاف نادیم  رهشنهآ -  کرهش  قفاب   - دزی قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8975137336

38287811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89774147-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هلت   هلت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  -yokogawa تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000285 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناردنزام ذغاک  بوچ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   CS3000/R3 لدم هکبش  تحت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  ، یتساوخرد یاضاقت  تاصخشم  .2

روپ یناساس  یاقآ  ( 071  ) دک  38132534 ینف : تالاوس  تهج  سامت  هرامش  .3
یردیح یاقآ  ( 071  ) دک  38132472 سامت : هرامش  . 4

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  .5

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  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 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناخ تسویپ 086-33492701  تاصخشم  قبط  رادشه  متسیس  ددع  لماش 20  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000760 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ ایما  هدننک  هضرع  عجرم   SPEED MONITOR یتراجت مان  لدم 96.040610.110  یکیرتکلا  تعرس  گنیروتینام  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  باسح  هیوست  یمازلا /  یلام  داهنشیپ  ینف و  داهنشیپ  لاسرا   / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  دنزاش /  هاگشیالاپ  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ )  کرادم   ) دادرارق داقعنا  هامکی  زا  سپ  الاک  لیوحت  تروصرد  الاک /  داتو  لیوحت 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492701-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: 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   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26471377 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:30   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736168 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

حطسمه ریغ  تاعطاقت  اداکسا  هناماس  تازیهجت و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ورین 5 ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت 5 تاسیسات و  ناراکنامیپ -   2

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

05131296708 نفلت :   05131296561 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir 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

یکیرتکلا یکیرتکلا تعرس   تعرس گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 4444

حطسمه حطسمه ریغ   ریغ تاعطاقت   تاعطاقت اداکسا   اداکسا هناماس   هناماس وو   تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشد  ناتسرهش  نکسم  یلم  تضهن  هژورپ  زاف 1  ات 14)  12  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09177745065 یمیهاربا -  سدنهم  - 

1101004213000245 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتشد  ناتسرهش  نکسم  یلم  تضهن  هژورپ  زاف 1  ات 14)  12  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09177745065 یمیهاربا -  سدنهم  - 

 : یتسپ دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  نامزاس  ارهز -  غاب  یرتنالک 11  یوربور  یرهطم -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7514915443

01111111-077  ، 33559857-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554347-077 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه کولب   کولب یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4646

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  لوا  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 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5734304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SENSOR GAS DETECTION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000191 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زربلا دنمشوه  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   F-Gas Detector لدم تباث  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ )  لیاف  تساوخرد (  حرش  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: 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

انیس نبا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرواشم و یصصخت ،  ینف ،  تامدخ  هئارا  زا  تسترابع  ینمیا ،  یناشن و  شتآ  تیعوضوم  اب  هرواشم  تامدخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، یحارط تابساحم ، 

1101030550000075 زاین :  هرامش 
نارهت انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج یحارط  تابساحم ،  هرواشم و  یصصخت ،  ینف ،  تامدخ  هئارا  زا  تسترابع  ینمیا ،  یناشن و  شتآ  تیعوضوم  اب  هرواشم  تامدخ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییافو سدنهم  سامت 09125069369 هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  بسک 

1136746911 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  دابآ  نسح  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63121409-021  ، 66348582-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66348582-021 :: 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

SENSOR GAS DETECTIONSENSOR GAS DETECTION ناونع : : ناونع 4747

ینمیا ینمیا وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ تیعوضوم   تیعوضوم اباب   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رقنس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتا  یاهلوسپکژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030099000226 زاین :  هرامش 

رقنس ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارشو  تساوخرد  قبط  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  185 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا اهلوسپک  هیلخت  ماگنه  سکعو  ملیف  هیهت  - ههام تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751843137 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش   - هاپس نادیم  - رقنس رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422213-083 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5734580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  لوژام و ...  / تراک مالقا  متیا   5 ناونع : 

14012556 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یناشن یناشن شتا   شتا یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 4949

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط وو ...  ...  لوژام   لوژام // تراک تراک مالقا   مالقا متیا   متیا   55 ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 98 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cyh28kk88plfs?user=37505&ntc=5734553
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5734553?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zhfh2qusrcr44?user=37505&ntc=5734580
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5734580?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


برغ یا  هقطنم  قرب  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 15 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم اب  هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبط   / ناتسدرکو هاشنامرک  قیرح  یافطا  یاه  لوسپک  ژراش ، تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  و 

1101001132000223 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/08/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب  .دشاب  ربتعم  همان  ساسا  وربتعم  تیحالص  یاه  همان  یهاوگ  یداصتقا و  دک  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  و 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: 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

رهم رهم اباب   هارمه   هارمه طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط  / / ناتسدرکو ناتسدرکو هاشنامرک   هاشنامرک قیرح   قیرح یافطا   یافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش ، ، ژراش تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش وو   اضما   اضما وو  

5151
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ...و عبنم  تالاصتا  هلول و  ) تسویپ تاصخشم  قبط  یناشن  شتآ  متسیس  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000383 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: 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 شتآ   شتآ متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5252
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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 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطظا عطق  متسیس  ریژآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرارطظا عطق  متسیس  ریژآ 
1101093984000912 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   AMH38 لدم  db 118 یتوص ناوت  اب  یکینورتکلا  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا.دوش  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  ( اضماورهم  ) داتو یراذگراب  ، اضاقت مالقا  طیارش و  یسررب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 09163802103 یفص  سدنهم  ینف  سانشراک.تسا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122218-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5735524 کینورتکلا  یاهمتسیستظافح  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5736000 ( ات 11  1  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 26)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

حطسمه5736168 ریغ  تاعطاقت  اداکسا  هناماس  تازیهجت و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 26)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اه5736175 کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 26)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارطضا یرارطضا عطق   عطق متسیس   متسیس ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 5353
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5734574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط رب  الاک  هدش و  مالعا  یلک  تروصب  دک  ناریا  ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  سا ( یپ  وی   ، نتنآ  ، یتارباخم تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09192310511: یمتسر ینف.ددرگ  مالعا  تسویپ  تاصخشم 

1101001049000104 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه هداد  ناکسا  هدننک  هضرع  عجرم   RFI یتراجت مان   COL12 لدم یتارباخم  تهج  مامت  نتنآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لقن  لمح  هنایاپ  بنج  نارهت  نانمس  هداج  رتم 10  ولیک  رد  عقاو  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
023  - یروباخ 31102151 برع  یاقآ  راد  رابنا  یدوعسم 023-31102386   : یناگرزاب دحاو.ددرگ 

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

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

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5734652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  هکبش  لنپ  چپ  لباک و  هدنرادهگن   , هکبش لباک  متیا  3 ناونع : 

14012548 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپیپ   ویوی    ، ، نتنآ نتنآ  ، ، یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5454

هکبش هکبش لنپ   لنپ چپچپ   وو   لباک   لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن  ,  , هکبش هکبش لباک   لباک متیا   متیا 33 ناونع : : ناونع 5555
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نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  اهالاک  زا  یخرب  رد  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب  یتسویپ  لیاف  اب  قباطم  اهالاک  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000103000260 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناوخا مارهش  هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  ناوخا  یتراجت  مان  یددع  نتراک 40   A 16 نایرج تدش   V 250 ژاتلو  m 3 میس لوط  یهار  هس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

خابط
نتراک 2 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
هداد هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 2960 24 10/100/1000 4T/SFP LAN BASE IMAGE لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ناریا یزادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 4 ضرع  m 2 لوط هرمن 4  یکیرتکلا  هکبش  تکاد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

طابترا ربیف  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 305 هرقرق  mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC- CAT6-UTP-PVC-indoor هکبش لباک  الاک :  مان 
هرقرق 80 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نایسراپ هدننک  هضرع  عجرم   m 305 هرقرق  mm^2 0/205 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC-CAT5E-SFTP-HDPE-OUTDOOR هکبش لباک  الاک :  مان 

طابترا ربیف 
هرقرق 15 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  نتراک 6000  یدنب  هتسب  عون  یا  هشیش  لاکاروا  ذغاک  عون   10x13 cm داعبا مارگلوه  لبیل  بسچرب  الاک :  مان 

یندم دماح  دیس  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
RAIKA هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   SXT SA5 AC-RBSXTG-5HPacD-SA لدم  GHz 5 سناکرف میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . CO
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
ایوپ متسیس  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  ژاپ  رگن  ایوپ  متسیس  نابدید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB951G-2HnD لدم میس  یب  هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

ژاپ رگن 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن لصاح  سامت  یراشفا  دیجم  سدنهم  نفلت 09188105058  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

متسیس متسیس ویدار   ویدار مارگلوه -  -  مارگلوه لبیل   لبیل بسچرب   بسچرب هکبش -  -  هکبش لباک   لباک یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا هکبش   هکبش تکاد   تکاد هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یهار -  -  یهار هسهس   قرب   قرب زیرپ   زیرپ ناونع : : ناونع
میس میس یبیب   هنایار   هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور سناکرف - - سناکرف میس   میس یبیب   لاقتنا   لاقتنا
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5735109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT6- سنزگن هکبش  لباک  رتم  هارمه 200   UBIQUTTI--UAP-AC-LR قوف تاصخشم  اب  هاگتسد  ود  تنیوپ  سسکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SFTP

1101092992000056 زاین :  هرامش 
دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نارود قفا  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FortiAP-223B لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش - 3 دوب دهاوخ  یراک  زور  یط 25  لیوحتو  دیئات  زا  سپ  روتکاف  هجو  -2 دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزهو  هدوب  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
04133459122 --- ارآ ناهج  سدنهم  سانشراک 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک رتم   رتم   2 00200 هارمه   هارمه تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757
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نکسم 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 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامتا زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  رتروس  ... ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم 

1101001017000490 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن / مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 02175358223 /

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مامتا مامتا زازا   لبق   لبق اتات   هدش   هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتروس   ... ... رتروس ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  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 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم.یموب تیولوا.یراک  زور  هد  هیوست.یمازلا  روتکاف  شیپ.لحم  رد  لیوحت.تسویپ  لیاف  قبطدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09905015052 یدنقزاب

1101004761000087 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09905015052 یدنقزاب سدنهم.یموب  تیولوا.یراک  زور  هد  هیوست.یمازلا  روتکاف  شیپ.لحم  رد  لیوحت.تسویپ  لیاف  قبطدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178715935 یتسپ :  دک  تثعب 2 و 4 ،  نیب  تثعب –  راولب  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36014262-051  ، 38470107-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38422756-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسا  تارباخم  یاههاگتسیا  رد  تخاسریز  تاطابترا  تکرش  یاه   ocdf یزاسادج یزاس و  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001183 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

دانسا هک  یناگدننک  تکرش  ( 2 .دشاب یم  راکنامیپ  هدهعب  دادرارق  ینوناق  تاروسک  تخادرپ  ددرگ و  یم  راذگاو  دادرارق  داقعنا  قیرط  زا  راک  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرایتلود 09185110052 سدنهم  یگنهامه.دندرگ : یم  فذح  نایضاقتم  تسیل  زا  دنیامنن ، یراذگراب  داتس  هناماس  رد  لماک  تروصب  ار  ءاهب  مالعتسا 

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

33381489-084  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5959

اهاه   ocdfocdf  یزاسادج یزاسادج وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 6060
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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 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف - لایسکاوک یاه  لدبم  یکینورتکلا  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000130 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یرفاسم یاهراطق  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEO - S VIDEO RECEIVER یتراجت مان   V 110 لدم ییوئدیو  یاهلانگیس  تفایرد   V110393 وئدیو هدنریگ  الاک :  مان 

اجر
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   2TBYTE HDD لدم  GB 2000 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  ماشرآ  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   ION یتراجت مان   VIDEO 2 PC لدم لاتیجید  هب  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یاه متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA هدنزاس عجرم   SELTA یتراجت مان   TPS-NU یتارباخم هاگتسد   Power Supply Unit 15W تراک الاک :  مان 

ناریا تارباخم  لرتنک و 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   TRAMCO یتراجت مان  یرتم  هرقرق   PVC شکور سنج   mm 2 رطق  SIMPLEX لدم روک  هتسه 125  دادعت   LSZH یتارباخم یرون  ربیف  الاک :  مان 

یلاله هدئاف  هدننک 
رتم 25 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . 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  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف -- لایسکاوک لایسکاوک یاه   یاه لدبم   لدبم یکینورتکلا   یکینورتکلا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6161

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 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  نهآ  هار  یاههاگتسیا  میالع  هیذغت  متسیس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000103 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق 1 دادعت : 
1401/10/25 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

دزی نهآ  هار  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 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونام یامن  ود  لانگیس  غارچ  یزادنا  هار  بصن و  ) نوهاچ هس  رد و  هشیب  یاه  هاگتسیا  یکیرتکلا  مئالع  یزاسهب  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ندعم طوطخ 

1101003157000105 زاین :  هرامش 
دزی نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسرهف 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916187166 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  نهآ  هار  لک  هرادا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422259-035  ، 37248551-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422433-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نهآ نهآ هار   هار یاههاگتسیا   یاههاگتسیا میالع   میالع هیذغت   هیذغت متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 6262

یاه یاه هاگتسیا   هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا مئالع   مئالع یزاسهب   یزاسهب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5736072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  حطس  رد  هطوحم  یکیرتکلا  مئالع  تازیهجت  تمرم  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000023 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - 09151107250 رف یدزیا  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  ناسارخ -  نهآ  هار  لک  هرادا  حطس  رد  هطوحم  یکیرتکلا  مئالع  تازیهجت  تمرم  یزاسهب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05132004620

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

32004399-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5734535 نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هحفص 56)هریخد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیذغت5734701 عبنم  لکتورپ و  لدبم  هحفص 26)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5734877HDMI هحفص 56)لدبم هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاو5734923 هحفص 19)ریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.نیالفآ5735476 هلاسکی  سنسیال  لاوریاف و  هاگتسد  هس  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راد5735484 بسچ  تشپ  لبیل  هحفص 19)پاچ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5736000 ( ات 11  1  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 26)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5736111 تحت  لرتنک  هحفص 26)ولبات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

لکلک هرادا   هرادا حطس   حطس ردرد   هطوحم   هطوحم یکیرتکلا   یکیرتکلا مئالع   مئالع تازیهجت   تازیهجت تمرم   تمرم وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 6464

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

5736129" رامآ تاعالطا و  یروانف  تاکرادت  نیمات و   " تامدخ هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه5736175 کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 26)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تبرت یکشزپ  مولع  هیردیح  تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجنسرظن یکینورتکلا  کسویک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092307000103 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هیردیح    تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع ی  رب  بصن  لمح و  هنیزه  دشاب ، یم  هطوبرم  سانشراک  دیئات  اب  الاک و  لیوحت  زا  دعب  ههامود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب  IMED رد تبث  دیاب  یاه  تکرش 

9516915169 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  دهشم -  هب  هیردیح  تبرت  هداج  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52226011-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5736111 تحت  لرتنک  هحفص 26)ولبات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یجنسرظن یجنسرظن یکینورتکلا   یکینورتکلا کسویک   کسویک ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رین یتعنص  هیحان  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  اهولبات و  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001287000015 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813486 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - تثعب یرادا  کرهش  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33742124-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33742127-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یتعنص هیحان   هیحان یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6666

یقرب یقرب تازیهجت   تازیهجت زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا 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 :
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تمیق مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  حرش  لیاف  تمیق و  اهنشیپ  لیاف  لوادج  ساسا  رب  افرص  یقرب  تازیهجت  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101060022000049 زاین :  هرامش 
ناتسدرک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم  A 630 نایرج تدش   kv 24 ژاتلو یناسر  قرب  دربراک   Areva-SF لدم رادزویف  عطق  لباق  رنویسکس  هب  زهجم   AIS تکپمک طسوتم  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ایرآ قرب  ناروآون  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

ایوپ مارص  رون  هدننک  هضرع  عجرم  مارص  رون  یتراجت  مان   W 70 ناوت سنارت  اب  یمیدس  پمال  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
یبیاغ دیون  هدننک  هضرع  عجرم   K.N.E یتراجت مان   AA نژولاه پمال  هعطق  رتراتسا  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

یفیرش راتخم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  انیراس  لدم   w 60 ناوت  60x60 یا هحفص  لنپ  یباتهم   LED پمال الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هرقرق  یرتم  لوط   mm^2 240+120 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج  هتشر  هتشر 4  دادعت   NYY فیعض راشف  یلوتفم  قرب  لباک  الاک :  مان 

مج باهش  لباک  میس و  یدیلوت 
رتم 2680 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
سیتاسیا رون  اتکی  هراتس  هدنزاس  عجرم  رون  یس  یتراجت  مان   SMZ 2 درمز لدم   v 220 ژاتلو  W 100 ناوت یباتهم  گنر  ینابایخ  یکراپ و   LED پمال الاک :  مان 

سیتاسیا رون  اتکی  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 150 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا تمیق  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  حرش  لیاف  تمیق و  اهنشیپ  لیاف  لوادج  ساسا  رب  افرص  یقرب  تازیهجت  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617715175 یتسپ :  دک  یتسپ 416 ،  قودنص  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624025-087  ، 33664600-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624004-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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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دزی یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: 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 18 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  تسیل و  قبط  یرهش  رباعم  یاه  ولبات  یروآ  عمج  بصن و  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095547000035 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم و لماک  روط  هب  ار  تسویپ  تسیل  تسا  فظوم  هدننک  تکرش   ، ، تسویپ تامدخ  حرش  تسیل و  قبط  ولبات  یروآ  عمج  بصن و  ارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  هدننک  تکرش  ندومن  در  رد  نامزاس  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن  مادقا  هناماس  رد  نآ  یرازگراب  هب  تبسن  ءاضما و  رهم و  لیمکت و 

8913853363 یتسپ :  دک  هچوک ،  یادتبا  هداز  بیقن  دیهش  هچوک  مئاق  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36274472-035  ، 36274470-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274471-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ربارب  تاقلعتم  اب  کف 640  لدم  برد  لرتنک  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000053 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دابآریما و  ردنب  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: 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

یرهش یرهش رباعم   رباعم یاه   یاه ولبات   ولبات یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 6868

برد برد لرتنک   لرتنک دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

حطسمه5736168 ریغ  تاعطاقت  اداکسا  هناماس  تازیهجت و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 26)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003311000096 زاین :  هرامش 
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/14 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هتفه  کی  تدم  هب  هدنرب  مالعا  نامز  زا  راک ،  لیوحت  هژورپ و  یارجا  نامز 

4813891164 یتسپ :  دک  لامش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33122417-011  ، 33325063-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325495-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 98 ھحفص 52 
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تقرس  دض  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000111 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تقرس   تقرس دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 98 ھحفص 53 
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / تسویپ لیاف  قبط  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092411000158 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تهج ابش  هرامش  نینچمه  دراد و  تلاصا  دک  هک  یروتکاف  شیپ  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم  / تسویپ لیاف  قبط  زاین  دروم  مالقا  - 

دامرف همیمض  تسویپ  کرادمرد  تخادرپ 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادمرد  تخادرپ  تهج  ابش  هرامش  نینچمه  دراد و  تلاصا  دک  هک  یروتکاف  شیپ  افطل  / تشادهب تنواعم  دات  دروم  هنومن  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  / روتکاف لصا  هئارا  اب  تشادهب  تنواعم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  / دامرف همیمض 

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و یلیر   یلیر برد   برد روسنادنک -  -  روسنادنک روتارپوا -  -  روتارپوا روسرپمک -  -  روسرپمک زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 98 ھحفص 54 
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رهشوب ناتسا  زاگ  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 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب یتعنص  کرهش  رد  زاگ  تکرش  رابنا  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091368000103 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514779389 یتسپ :  دک  ینار ،  یتشک  هارراهچ  هب  هدیسرن  سدق -  هکلف  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31664123-077  ، 31664291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31664291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  رد  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003903000482 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیگنررد هب  هرجنپ  برد و  دیلوت  لیفورپ و  درون  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   RS50N لدم  2/2x0/9 m یموینیمولآ سنج  ییالول  رد  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یمیظع 09133613943  یاقآ  اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55541795-031  ، 37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 7373

یموینیمولآ یموینیمولآ سنج   سنج ییالول   ییالول ردرد   ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 98 ھحفص 55 
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نکسم کناب   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودج  حرش  هب  ناتسا  هبعش  یارب 6 یرارطضا  عقاوم  رد  هدافتسا  تهج  یدالوف  پآ  لور  برد  بصن  تخاس و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PDF لیاف تروصب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  ربارب  و 

1101003636000025 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هبعش 6 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا.دامن  هعلاطم  تقد  هب  ار  دادرارق  سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  مالعتسا ،  طیارش  دوبدهاوخ ،  دادرارق  داقعنا  اب  مالعتسا  عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم 

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: 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

برد5735692 لرتنک  دنبهار  هحفص 48)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدالوف یدالوف پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 7575

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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زیربت هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090916000009 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  تسویپرد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  دننک  تکرش  دنشابیم  زیربت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  دات  دروم  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاسوراد ،  هدکشناد  یکشزپ –  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یروپاشین –  راطع  خ  تشگلگ –  خ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931

33343725-041  ، 33341315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344798-041 :: 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

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  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 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دررگیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسه هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000414 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732205-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091239000013 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دوجوم  تسویپ  کرادم  لخاد  رد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تامدخ ،  هلغ و  تکرش  ، یدمحملگ دیهش  یولیس  ، بالقنا یمومع و  یارسداد  بنج  ، دادرخ نابایخ 15  ، کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3819773876

33131133-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131740-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هکبش  تازیهجت  هارمه  هب  رتسر  نیبرود  هاگتسد  26 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000325 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدازدمحم زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   RASTER یتراجت مان   FL-D295P3 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ تاماهبا  هیلک  عفر  / ددرگ لیمکت  تسویپ  لیاف  امازلا  / یبصا یتناراگ  اب   NEW لانیجروا و الاک   / فیک لرتنک  زا  سپ  هام  ود  دودح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133024632  : یدباع

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   رتسر   رتسر نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 2626 ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5734535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هریخد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000379 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم   KTC هدنزاس عجرم   G+PLUS یتراجت مان   GGM-L276FN لدم  in 27 زیاس یزاب  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
سراپ هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   NVR-E16-1A لدم  TB 10 تیفرظ هلاناک  هکبش 16  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

رازفا طابترا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: 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 هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم روتینام   روتینام وو   لاناک   لاناک   1616 زاس   زاس هریخد   هریخد ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 98 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uqyl8z5fuay8z?user=37505&ntc=5734535
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5734535?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  لدبم HDMI و ....  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000268 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان   HA01 لدم  AV هب  HDMI لانگیس لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: نفلت .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز هلادبع  یاقآ   09122305770

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

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

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرکرپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000000823 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کالفا هشیپ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   SX260 لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32318617-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: 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

HDMIHDMI لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 8181

تسا تسا یمازلا   یمازلا مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ندرکرپ   ندرکرپ -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8282

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

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامامو یراتسرپ  هدکشناد  یزادنا  هارو  بصن  روظنمب  یزادنا  هار  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000018 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدیا ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  پیآ  یتراجت  مان   BVM265V5 لدم زیاروتوم 12-2/8  زنل  اب  تلوب  هکبش  تحت  لسکیپ  اگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایشرپ
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرظ رثکادحو  تسا  هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  الاک  لیوحت.ددرگ  یراذگ  راب  هدش  مالعا  دک  ناریا  رد  لک  غلبم  افطل   ، تسا هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  فذح  هفرطکی  تروص  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تیاعر  تامازلا   . ددرگ ماجنا  یراکزور   5

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدونیم ارهزلا  همطاف  ناتسرامیب  یزادنا  هارو  بصن  روظنمب  تاقلعتمو  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 38  هارو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000019 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدیا ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  پیآ  یتراجت  مان   BVM265V5 لدم زیاروتوم 12-2/8  زنل  اب  تلوب  هکبش  تحت  لسکیپ  اگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایشرپ
هاگتسد 38 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرظ رثکادحو  تسا  هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  الاک  لیوحت.ددرگ  یراذگ  راب  هدش  مالعا  دک  ناریا  رد  لک  غلبم  افطل   ، تسا هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  فذح  هفرطکی  تروص  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تیاعر  تامازلا  .ددرگ  ماجنا  یراکزور   5

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدونیم تشدونیم ارهزلا   ارهزلا همطاف   همطاف ناتسرامیب   ناتسرامیب یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن روظنمب   روظنمب تاقلعتمو   تاقلعتمو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   3838 یزادنا   یزادنا هارو   هارو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

IPIP هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هظفحم   هظفحم  -  - POEPOE  تنرتا تنرتا روا   روا رواپ   رواپ روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تلو 0.38 روتپادآ 24   poe و sfp تروپ کت  تاو  هیذغت 60  عبنم  تسویپ و  تاصخشم  قباطم  یریوصت  تراظن  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یداهنشیپ نیبرود  قباطم  نیبرود  بابح  رپمآ و 

1101005674000194 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP390-5 لدم  POE تنرتا روا  رواپ  روتپادآ  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOTEC یتراجت مان   EXHC200 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

تن اسر  هداد  شزادرپ  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  سیسکا  یتراجت  مان   Q لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   NPD-6001A لدم  W 60 ناوت هتسب  رادم  نیبرود  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناجریس  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 

ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  ددرگ  لاسرا  یراذگراب و  یداهنشیپ  نیبرود  گولاتاک 
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ  نیبرود  ینف  تاصخشم 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاریش دایص  ناتسرامیب  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000017 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدیا ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  پیآ  یتراجت  مان   BVM265V5 لدم زیاروتوم 12-2/8  زنل  اب  تلوب  هکبش  تحت  لسکیپ  اگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایشرپ
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماجنا یراکزور  فرظ 5  رثکادحو  تسا  هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  الاک  لیوحت.ددرگ  یراذگ  راب  هدش  مالعا  دک  ناریا  رد  لک  غلبم  افطل   ، تسا هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

.ددرگ یم  فرح  هفرطکی  تروص  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تیاعر  تامازلا   . ددرگ

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  هرادا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوفزد ، رهشهامردنب ، ناگدازآ تشد  ، کشمیدنا ، رتشوش ، نادابآ

1101020012000027 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134788439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  هقبط  بنج 5  - ناتسلگ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737037-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737048-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8787
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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 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000127 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   GB 8 تیفرظ رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 80 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ متسیس  کرا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   GEOVISION یتراجت مان   GV-TOWER VMS لدم هتسب  رادم  نیبرود  ییوئدیو  تیریدم  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   MAISA-AHP3XX لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زاس و  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . 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  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت تراظن   تراظن وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ییوئدیو   ییوئدیو تیریدم   تیریدم رورس   رورس  - - رورس رورس زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 98 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m4r69h8nd926c?user=37505&ntc=5735520
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5735520?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزاس یصوصخ  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 15 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000067 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  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 1 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا * دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  هنیزه  یزاس ** یصوصخ  نامزاس  لیوحت  دشاب ** یم  تسویپ  لیاف  تیاعر  هب  فلکم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: 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 ناونع : : ناونع 8989
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  لماک  تاحیضوت   Ps536W--5meg-spead هتسبرادم نادرگ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  تمیق  نآ  قبط  دشابیم  یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم 

1101092992000058 زاین :  هرامش 
دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یعیمس ریقف  یریصن  ربکا  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   EVERFOCUS یتراجت مان   EZ لدم یتظافح  یاهمتسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یتسویپ  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  -3 دوب دهاوخ  یراک  زور  متسیس 25  یزادنا  هار  بصن و  زا  سپ  روتکاف  هنیزه  - 2 دشابیم هباشم  دک  ناریا   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: 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

لیاف لیاف ردرد   لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط لماک   لماک تاحیضوت   تاحیضوت   Ps536W- -5meg-speadPs536W- -5meg-spead هتسبرادم هتسبرادم نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق نآنآ   قبط   قبط دشابیم   دشابیم یتسویپ   یتسویپ

9090
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س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000066 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  یلصا  تاصخشم 

دوش همیمض  تاصخشم  دیق  اب  روتاف  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

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

نامتخاس5735524 کینورتکلا  یاهمتسیستظافح  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5736000 ( ات 11  1  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 26)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا5736083 هلت  هحفص 26)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

LANLAN  یاه یاه هکبش   هکبش دربراک   دربراک هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود رورس   رورس ناونع : : ناونع 9191
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

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

5735371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف عفد  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003599 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   WATER TREATMENT PLANT WITH ACCESSORIES یتراجت مان   WTP-MK110/1 لدم یتعنص  بآ  هیفصت  هاگتسد  الاک :  مان 
یدجسم هریخ  ینایرآ  دیعس 

هاگتسد 450 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

83764988-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

بالضاف5735371 عفد  متسیس  هحفص 71)تاعطق  )  accessaccess

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

بالضاف بالضاف عفد   عفد متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ ینف  سانشراک  یتکرش  ربتعم  یتناراگ  اب  تسویپ  لیاف  قباطم  شفنب   TB 8 تیفرظ  DVR صوصخم لانرتنیا  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: ولناخانیم

09166159103
1101001105001871 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 015  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست   . دامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  درادناتسا و  ساسا  رب  تاحیضوت  اب  قباطم  کی و  هجرد  عون  زا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور   30

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شفنب شفنب   TBTB   88 تیفرظ   تیفرظ   DVRDVR صوصخم   صوصخم لانرتنیا   لانرتنیا دراه   دراه ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WJ-SX650 کینوساناپ سیرتام  یکینورتکلا  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000131 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  g 150 نتراک سکاب   DVR لدم وئدیو  الاک :  مان 

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

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WJ-SX650 لدم ریواصت  سیرتام  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . 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  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

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

dvr :: 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

شفنب5734125  TB 8 تیفرظ  DVR صوصخم لانرتنیا  هحفص 71)دراه  )  dvrdvr

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

5735622WJ-SX650 کینوساناپ سیرتام  یکینورتکلا  یکدی  هحفص 71)تاعطق  )  dvrdvr

WJ-SX650WJ-SX650 کینوساناپ   کینوساناپ سیرتام   سیرتام یکینورتکلا   یکینورتکلا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9494

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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا تایناخد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

Tehran Times :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

iranian tabacco company intends to sell 440 tons of its isfahan golden tombac by issuing pro forma in voice یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
according to the requested tonnage of the applicants or granting agencies with the related conditions

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02151261959 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: exportdept@tabacco.irسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

5736154sell 440 tons of its isfahan golden tombac by issuing pro forma in voice
according

هحفص 74) )  itsits

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

sell 440  tons  of its  is fahan golden tombac by issuing pro forma in voice accordingsell 440  tons  of its  is fahan golden tombac by issuing pro forma in voice according ناونع : : ناونع 9595

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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5735662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قیط  ( NVR) زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000054 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قیط  ( NVR) زاس هریخذ  هاگتسد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگسد  25 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشا یم  هدشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

هتسبرادم5734535 نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هحفص 56)هریخد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5735662 تاصخشمو  طیارش  تسیل  قیط  ( NVR) زاس هریخذ  هحفص 74)هاگتسد  )  nvrnvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هکبش5735109 لباک  رتم  هارمه 200  تنیوپ  سسکا  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تنیوپ5735715 سسکا  هکبش  اتید  هحفص 39)چیئوس  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

دنمشوه5736018 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش تسیل   تسیل قیط   قیط ( ( NVRNVR )) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9696

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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092660000249 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 042 یتکرش ( یناشن شتآ  ) قیرح افطا  وردوخ  هاگتسد  هس  یزاسون  یزاسزاب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5734263( یناشن شتآ  ) قیرح افطا  وردوخ  هاگتسد  هس  یزاسون  هحفص 7)یزاسزاب و  قیرح  ( قیرح

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

5734795، یفرصم بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ ، یشیامرس ، یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ،
قیرح ءافطا  متسیس  زاگ و  هکبش 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5735007 کرادم  قبط   / ناتسدرکو هاشنامرک  قیرح  یافطا  یاه  لوسپک  ژراش ، تامدخ  ماجنا 
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب 

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یفرصم5735373 بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ  یشیامرس ، یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ،
قیرح یافطا  متسیس  زاگ و  هکبش  اه ، نامتخاس 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5735553 شتآ  متسیس  زاین  دروم  هحفص 34)مالقا  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

نامتخاس5735524 کینورتکلا  یاهمتسیستظافح  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یناشن یناشن شتآ   شتآ )) قیرح قیرح افطا   افطا وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد هسهس   یزاسون   یزاسون وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هپس کناب  بعش  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 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  قباطم  دیدج  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   ، هبعش یمیدق  هدش  بصن  تازیهجت  یروآ  عمج  ، تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030082000001 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  یاهلیاف  هب  هعجارم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دنجریب یدسا  هار  هس  هبعش  هپس  کناب  یاهنیبرود  هژورپ   1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  دیق  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  دیاب  ناگدننک  تکرش  هدوب و  تسویپ  لیاف  دافم  قبط  تسیاب  یم  ارجا  تازیهجت و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  کرادم  یرازگراب  انمض.دنشاب  راد  ار 

9719613511 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یناقلاط  نادیم  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32387125-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32387150-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قباطم   قباطم دیدج   دیدج تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، هبعش هبعش یمیدق   یمیدق هدش   هدش بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج ،، تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  نارهت (  ناتسا  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  تیاس  هدزناپ  هب  یناسر  قرب  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000097 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5734204 هار  بصن و   ، هبعش یمیدق  هدش  بصن  تازیهجت  یروآ  عمج  ، تازیهجت دیرخ 
تسویپ یاهلیاف  قباطم  دیدج  تازیهجت 

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5734305 رادم  هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید5734332 هتسب  رادم  هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج5734334 مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 56)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5734494 قبط  هکبش  تازیهجت  هارمه  هب  رتسر  نیبرود  هاگتسد  هحفص 56)26 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5734535 نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هحفص 56)هریخد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5734702 تراظن  یاه  نیبرود  تیاس  هدزناپ  هب  یناسر  قرب  هحفص 18)حالصا  نیبرود  ( نیبرود

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تیاس   تیاس هدزناپ   هدزناپ هبهب   یناسر   یناسر قرب   قرب حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 9999

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

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

تسا5734970 یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرکرپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - هتسب رادم  هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5735045 هتسبرادم و  نیبرود  هاگتسد  هحفص 56)دیرخ 14 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5735062 هارو  بصن  روظنمب  تاقلعتمو  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 38  هارو  دیرخ 
تشدونیم ارهزلا  همطاف  ناتسرامیب 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5735074IP هتسب رادم  نیبرود  هتسب -  رادم  نیبرود  هظفحم   - POE تنرتا روا  رواپ  هحفص 56)روتپادآ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5735274 هتسبرادم و  هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5735346 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تایلمع  هحفص 56)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراظن5735520 زاس و  هریخذ  رورس  هتسب -  رادم  نیبرود  ییوئدیو  تیریدم  رورس   - رورس زاس  هریخذ 
هتسب رادم  نیبرود  ریواصت 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5735578 هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف5735593 قبط  لماک  تاحیضوت   Ps536W--5meg-spead هتسبرادم نادرگ  نیبرود  دیرخ 
دوش هداد  تمیق  نآ  قبط  دشابیم  یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  یتسویپ 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا5736083 هلت  هحفص 26)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5736149LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 56)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  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 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.تسا  زایندروم  رون  یزام  تاو  لدمروتکژرپددع 200 22 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101091319000084 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بات نیون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بات  نیون  یتراجت  مان   TYPE E لدم  A 1/1 نایرج تدش   v 220 ژاتلو  W 200 ناوت  LED روتکژرپ غارچ  الاک :  مان 
نایناریا کینورتکلا 
ددع 22 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب طرش  الب  ضیوعتو  راد  تدم  یتناراگ  یاراد.دوش  یراذگ  تمیق  یرون  یزام  دنرب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رون رون یزام   یزام تاو   تاو 200200 لدمروتکژرپددع   لدمروتکژرپددع 2222 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 100100
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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   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...( ساملا و گنوآ ،  گنژاوآ ، یماح ،   ) یلصا یتناراگ  اب  طقف   redpro لاتیجید نرتسو  تیابارت  کسیدراه 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001488 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   WD هدنزاس عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   6TB WD60PURX لدم  TB 6 تیفرظ هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ژد نمیا  ناگرهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

نرتسو تیابارت  کسیدراه 8   : تاصخشم اب  الاک  / یتناراگ رکذ  اب  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ...( ساملا و گنوآ ،  گنژاوآ ، یماح ،   ) یلصا یتناراگ  اب  طقف   redpro لاتیجید

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

redproredpro  لاتیجید لاتیجید نرتسو   نرتسو تیابارت   تیابارت   88 کسیدراه   کسیدراه ناونع : : ناونع 10 110 1
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000557 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  یاضما  لیمکت و  مدع.تسا  هدیدرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  دادعت  الاک و  قیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  عمتجم  نیا  طیارش  یمامت  لوبق  هلزنم  هب  عمتجم ، یاهب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش  - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735880 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزادرپ یزاس و  هریخذ  تازیهجت  ناگدننک  دیلوت  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی ملعم  شبن  ملعم  راولب  دهشم  سردآ  هب  اواف  نامزاس  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

05131296712 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5734535 نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هحفص 56)هریخد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

جیروتسا جیروتسا ناونع : : ناونع 102102

یشزادرپ یشزادرپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 103103

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

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

رون5734938 یزام  تاو  لدمروتکژرپددع 200 22 هحفص 79)دادعت زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5735324redpro لاتیجید نرتسو  تیابارت  هحفص 79)کسیدراه 8  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تراظن5735520 زاس و  هریخذ  رورس  هتسب -  رادم  نیبرود  ییوئدیو  تیریدم  رورس   - رورس زاس  هریخذ 
هتسب رادم  نیبرود  ریواصت 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5735662 تاصخشمو  طیارش  تسیل  قیط  ( NVR) زاس هریخذ  هحفص 74)هاگتسد  )  nvrnvr

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

هحفص 79)جیروتسا5735777 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یشزادرپ5735878 یزاس و  هریخذ  تازیهجت  ناگدننکدیلوت  هحفص 8)ییاسانش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یشزادرپ5735880 یزاس و  هریخذ  تازیهجت  ناگدننک  دیلوت  هحفص 79)ییاسانش  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

برد5735692 لرتنک  دنبهار  هحفص 48)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

برد5735692 لرتنک  دنبهار  هحفص 48)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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

چوس5734638 نس  جروتسا و  هاگتسدکی  رورس و  هاگتسد  شش  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تراظن5735520 زاس و  هریخذ  رورس  هتسب -  رادم  نیبرود  ییوئدیو  تیریدم  رورس   - رورس زاس  هریخذ 
هتسب رادم  نیبرود  ریواصت 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5736149LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 56)رورس  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  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIGH PERFORMANC1815 روسنساب  UF801P رتیمولف لباترپ  هاگتسد  کی  لماشاضاقت  تسا  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001866 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   BROOKS هدنزاس عجرم   FLOWMETER یتراجت مان  لدم 3809  زاگ  تفن و  عیانص  دربراک  یسیطانغم  جنس  نایرج  الاک :  مان 

مامت نارهت  یسدنهم  ینف و  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662008-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ وو   تفن   تفن عیانص   عیانص دربراک   دربراک یسیطانغم   یسیطانغم جنس   جنس نایرج   نایرج ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات 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 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  نیالنآ  جنس  ترودک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000176 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
هرقرق یرف  نژولاه  شکور  سنج   1x2x1/5 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   CU/XLPE/OSCR/LSZH/SWA/LSZH قیقد رازبا  قرب  لباک  الاک :  مان 

کت یزاسلباک  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم  کت  لباک  یتراجت  مان   m 1000
هرقرق 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دار زیهجت  بآ  نیبم  هدننک  هضرع  عجرم  دار  زیهجت  بآ  نیبم  هدنزاس  عجرم   MX-1000 لدم نیالنآ  جنس  ترودک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WTW هدنزاس عجرم   WTW یتراجت مان   Visoturb 700 IQ لدم یهاگشیامزآ  نیالنآ  ترودک  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
یمیش زیهجت  نایاش  هدننک 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم تخادرپ  بونج  یناسربآ  روما  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  مالعتسا 3  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.ددرگ نیمات  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبطرظن  دروم  الاک 
.تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  روسنس  لباک  نیالنآ و  جنس  ترودک 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55529821-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ نیالنآ   نیالنآ ترودک   ترودک یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس نیالنآ -  -  نیالنآ جنس   جنس ترودک   ترودک  - - قیقد قیقد رازبا   رازبا قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 105105

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 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط هدوب و  هباشم  دک  ناریا  -  BRUEL AND KJAER دنرب هطوبرم  لباک  هارمه  هب  تاشاعترا  تعرس و  شجنسروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هیارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاهلیاف 

1101096783000224 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   BRUEL AND KJAER هدنزاس عجرم   L-2250 لدم  Hand held Analyzer ادص شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 
یسراپ نیون  زومآ  تعنص 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  قبط  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  -  BRUEL AND KJAER دنرب هطوبرم  لباک  هارمه  هب  تاشاعترا  تعرس و  شجنسروسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  ملق  لماش 3  اضاقت.ددرگ  هیارا  هطوبرم  گولاتاک  هارمه  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ 

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

31316470-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BRUEL AND KJAERBRUEL AND KJAER دنرب   دنرب هطوبرم   هطوبرم لباک   لباک هارمه   هارمه هبهب   تاشاعترا   تاشاعترا وو   تعرس   تعرس شجنسروسنس   شجنسروسنس ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 98 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yfewjytvhwzkf?user=37505&ntc=5735351
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5735351?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رایرهش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ما و سا  یج  نتنا  تلو و  هب 12  تلو  گنیچوس 220  لیدبت  سنارت  هارمه  هب  لدم 511  گال  زیرف  امد  نیالنا  تبث  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد یلاتیجید  روسنس 

1101091933000016 زاین :  هرامش 
رایرهش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ناکین تعنص  ناتسراد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DS82 لدم تبوطر  تبث  امد و  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

هزور تخادرپ 20  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351738998 یتسپ :  دک  رایرهش ،  تشادهب  هکبش  داهج  نادیم  رایرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65265001-021  ، 65245710-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226833-021 :: 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

زاگ5734991 تفن و  عیانص  دربراک  یسیطانغم  جنس  هحفص 84)نایرج  روسنس  ( روسنس

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

نیالنآ5735289 ترودک  یریگ  هزادنا  روسنس  نیالنآ -  جنس  ترودک   - قیقد رازبا  قرب  لباک 
یهاگشیامزآ

هحفص 84) روسنس  ( روسنس

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

5735351BRUEL AND KJAER دنرب هطوبرم  لباک  هارمه  هب  تاشاعترا  تعرس و  هحفص 84)شجنسروسنس  روسنس  ( روسنس

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

تلو5735679 گنیچوس 220  لیدبت  سنارت  هارمه  هب  لدم 511  گال  زیرف  امد  نیالنا  تبث  هاگتسد 
امد یلاتیجید  روسنس  ما و  سا  یج  نتنا  تلو و  هب 12 

هحفص 84) روسنس  ( روسنس

وو ماما   ساسا   یجیج   نتنا   نتنا وو   تلو   تلو   1212 هبهب   تلو   تلو   220220 گنیچوس   گنیچوس لیدبت   لیدبت سنارت   سنارت هارمه   هارمه هبهب     51 1511 لدم   لدم گالگال   زیرف   زیرف امد   امد نیالنا   نیالنا تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
امد امد یلاتیجید   یلاتیجید روسنس   روسنس

107107
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5735106 - هکبش لباک  یکیرتکلا -  هکبش  تکاد  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس  یهار -  هس  قرب  زیرپ 
میس یب  هنایار  هکبش  رتور  سناکرف - میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  مارگلوه -  لبیل  بسچرب 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5735622WJ-SX650 کینوساناپ سیرتام  یکینورتکلا  یکدی  هحفص 71)تاعطق  )  dvrdvr

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

تنیوپ5735715 سسکا  هکبش  اتید  هحفص 39)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس5734638 نس  جروتسا و  هاگتسدکی  رورس و  هاگتسد  شش  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تلو5735679 گنیچوس 220  لیدبت  سنارت  هارمه  هب  لدم 511  گال  زیرف  امد  نیالنا  تبث  هاگتسد 
امد یلاتیجید  روسنس  ما و  سا  یج  نتنا  تلو و  هب 12 

هحفص 84) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هباشم  دک  ناریا  یریوصت  یتوص  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000151 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   5J0614021 لدم روتکژورپ  ویدیو  صوصخم  میس  نودب  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9915789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: 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

دوش5735401 هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هباشم  دک  ناریا  یریوصت  یتوص  لیاسو  هحفص 88)دیرخ  توص  ( توص

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

یا5736083 هلت  هحفص 26)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارطضا5736125 عطق  متسیس  هحفص 34)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108
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دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  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 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبد رسویدسنرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090734000176 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شجنس اتآ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   METCO هدنزاس عجرم   FMT یتراجت مان   DOUBLE لدم یبلق  گنیروتینام  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 

بط
تس 500 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام شش  تخادرپ  زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنومن دات  طرش  دیرخ ب 

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماس چنیا  روتینام 21  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000531 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ماس چنیا  روتینام 21  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمظاک 09175676745 دهم ی  دیرخ  سانشراک  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لبد لبد رسویدسنرت   رسویدسنرت ناونع : : ناونع 109109

چنیا چنیا   2 12 1 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1101 10
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ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دش دهاوخ  تخادرپ  دنس  میظنت  سنج و  لیوحت  زا  سپ  هدوب و  یدقن  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  لباترپ  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  یاه  لیاف 
1101090988000682 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناگزاس یتراجت  مان  رتسگ  ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  ناگزاس  هدنزاس  عجرم   Saba لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یم  ماجنا  ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشدش دهاوخ   دهاوخ تخادرپ   تخادرپ دنس   دنس میظنت   میظنت وو   سنج   سنج لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   وو   هدوب   هدوب یدقن   یدقن دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   لباترپ   لباترپ یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم امتح   امتح یتسویپ   یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف

11 11 1 1

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

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

زا 98 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g84gel3fzfwqr?user=37505&ntc=5734220
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5734220?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع الک 375  تیش 150 )  ) NST 150MM*100MM ذغاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001485 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  KD PAPER یتراجت مان   150x90x150 mm زیاس  BAO/DAO-EDAN لدم ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یباتک  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

شناد رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدنزاس  عجرم  شناد  رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع 
هتسب 375 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NST NST 150MM*100MM150MM*100MM  ذغاک ذغاک ناونع : : ناونع 1121 12

...و ...و رتنیرپ -  -  رتنیرپ -- میرتسادنرگ   میرتسادنرگ نفلت   نفلت  - - سوام سوام ودروبیک   ودروبیک هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 113113
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سوام ودروبیک  هارمه  هب  چنیا  24 ایامرتویپماک -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میرتسادنرگ 1625 نفلت  -2

نناک  3010 رتنیرپ -3
نیرگ سیک  -4

 22 روتینام -5
میساب دروبیک  -6
رتویپماک سوم  -7

1101001609002492 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نایزاین هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 3010  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   AE202 لدم  All in One هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TM300 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  قرش  متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   TKM8056 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

شناد حرط و  یاه  هداد  لاقتنا  هدننک  هضرع  عجرم  میرتسادنرگ  یتراجت  مان  لدم 1625  پیو  تناکا  عون 2   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یدمحم  سدنهم  نفلت 09196973910  اب  سامت   / هامکی رثکادح  هیوست  یمسر /  روتکاف  هئارا  ناگیار /  لحم  هب  الاک  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادرپراک 09127393551 لئلسم  ینف /  لئاسم  صوصخ 

1101093384000051 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب یاههاگتسد  روتینام و  یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000162 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ECG لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  کیکفت  هب  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  هئارا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  عون عون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1141 14

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام لباک   لباک ناونع : : ناونع 115115
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ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5735390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناریااص ) شخب یاهروتینام  اب  یراگزاس  تیلباق  اب  کچوک  یتایح  میالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000686 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
درخ فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   BCI یتراجت مان   ADVISOR لدم یکشزپ  لباترپ  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لخاد  تادیلوت  زا  ناریااص )  ) شخب یاهروتینام  اب  راگزاس  تیلباق  اب  کچوک  یتایح  میالع  روتینام  ، تساوخرد.هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دات  هطوبرم  سانشراک  طسوت  یتسیاب  هدش  یرادیرخ  سنج.دشاب 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروشک ییامیپاوه  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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5735452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد تسیب  (- MSI 241x) چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد هد  (- MSI 271pw  ) چنیا روتینام 27 

1201003027000010 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب هتشادربتعم  یتناراگ  یاراد  مالقا  هیلک  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  30 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  نامزاس  لحم  رد  لیوحت  دشاب - یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023886-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ناریااص ناریااص )) شخب شخب یاهروتینام   یاهروتینام اباب   یراگزاس   یراگزاس تیلباق   تیلباق اباب   کچوک   کچوک یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1161 16

هاگتسد هاگتسد هدهد   (- (- MSI  271pwMSI  271pw  ) ) چنیا چنیا روتینام  2727   روتینام هاگتسد   هاگتسد تسیب   تسیب (-(- MSI  241xMSI  241x)) چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 1171 17

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

لبد5734191 هحفص 89)رسویدسنرت  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5734214 هحفص 89)روتینام 21  روتینام  ( روتینام

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

سنج و5734220 لیوحت  زا  سپ  هدوب و  یدقن  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  لباترپ  یتایح  مئالع  روتینام 
.ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  یاه  لیاف  دش  دهاوخ  تخادرپ  دنس  میظنت 

هحفص 89) روتینام  ( روتینام

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

5734399NST 150MM*100MM هحفص 89)ذغاک روتینام  ( روتینام

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

هتسبرادم5734535 نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هحفص 56)هریخد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

...و5735061 رتنیرپ -  میرتسادنرگ - نفلت   - سوام ودروبیک  هارمه  هب  هحفص 89)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

5735066LED عون هحفص 89)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یتایح5735071 مئالع  روتینام  هحفص 89)لباک  روتینام  ( روتینام

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

5735121HVAC هیوهت زاساوه  روسرپمک  هحفص 26)کوب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5735390( ناریااص ) شخب یاهروتینام  اب  یراگزاس  تیلباق  اب  کچوک  یتایح  میالع  هحفص 89)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هد5735452 (- MSI 271pw  ) چنیا روتینام 27  هاگتسد  تسیب  (- MSI 241x) چنیا روتینام 24 
هاگتسد

هحفص 89) روتینام  ( روتینام

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

یکیرتکلا5736164 تعرس  هحفص 26)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

هتسبرادم5734535 نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  لاناک و  زاس 16  هحفص 56)هریخد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5735045 هتسبرادم و  نیبرود  هاگتسد  هحفص 56)دیرخ 14 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5735274 هتسبرادم و  هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5735346 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تایلمع  هحفص 56)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5735578 هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف5735593 قبط  لماک  تاحیضوت   Ps536W--5meg-spead هتسبرادم نادرگ  نیبرود  دیرخ 
دوش هداد  تمیق  نآ  قبط  دشابیم  یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  یتسویپ 

هحفص 56) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5736149LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 56)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5734501Anty Virus kaspersky Advanced for 125U 1Y License(19 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5734931(PAM) یسرتسد تریردم  هحفص 19)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5735182( یناسنا یورین   ) اواف هزوح  رد  ینابیتشپ  هحفص 19)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5735541 یتنآ  دیدمت  هحفص 19)دیرخ /  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

لاتیجید5734336 یریوصت  تراظن  هحفص 18)هناماس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5734702 تراظن  یاه  نیبرود  تیاس  هدزناپ  هب  یناسر  قرب  هحفص 18)حالصا  نیبرود  ( نیبرود

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

5735074IP هتسب رادم  نیبرود  هتسب -  رادم  نیبرود  هظفحم   - POE تنرتا روا  رواپ  هحفص 56)روتپادآ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه5736018 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ
یرون ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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