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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 رهم   رهم هبنشکی  2424   هبنشکی 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   150هکس ,720 , 000150 ,720 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد , 07090 , 070

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 0 10 , 000141 , 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,205رالد 100205, سیئوس100 سیئوس کنارف   330کنارف ,200330 ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع238,600238,600رالد ناتسبرع لایر   88لایر , 16088 , 160

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,400 , 00052 ,400 , وروی000 32وروی 1 ,48032 1 ژورن480, ژورن نورک   30نورک ,90030 ,900

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,554,00013,554,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ369,820369,820دنوپ نپاژ نینی   دصکی   223,290223,290دصکی

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 118118 ))

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

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

زا 107 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 15  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

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

( 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  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( 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 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 10  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0021/1401 :: م م آ ج /  یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

agogpc.nisoc.ir :: عبنم :: 1401/08/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800464 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تارادا  یخسن  تاعالطا  دانسا و  نکسا  یربهار و  تامدخ  ماجنا  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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001036000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابیتشپ  یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  تاعلاطم و  هرواشم  تامدخ  دیرخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

یرامعم  یزاسرهش و  هورگ  رد  یماظن  یتعنص و  یرادا ، یراجت ،  ینوکسم ، یاه  نامتخاس  صصخت  رد  هیاپ 2  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامتخاس  شخب  رواشم  یارب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  لماع  ریغ  دنفادپ  هورگ  رد  لماعریغ  دنفادپ  تراطخ و  شهااک  ینمیا و  تیحالص  ندوب  اراد 

یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  کی  هبتر  همانیهاوگ  ندوب  اراد 
یکیتامروفنا  یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  کی  هبتر  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

کیتامروفنا شخب  رواشم  یارب  روشک  لماع  ریغ  دنفادپ  نامزاس  زا  لماع  ریغ  دنفادپ  یهاوگ  ندوب  اراد 

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ  نیمات و  لک  هرادا  مشش  هقبط  کالپ 54  یبراغ  نابایخ 33  شبن  دنولا  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

3591464-35911530 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5801744 دنمشوه  لقن  لمح و  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تارادا تارادا یخسن   یخسن تاعالطا   تاعالطا وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

نابیتشپ نابیتشپ وو   یلصا   یلصا هداد   هداد زکارم   زکارم یحارط   یحارط وو   تاعلاطم   تاعلاطم هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دهد ماجنا  راکنامیپ  ییاسانش  سراف  جیلخ  یزاگ  هاگورین   " HMI متسیس رازفا  تخس  ددع  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  رازه  دانساشورف 500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قفا تکرش  موس ، هقبط  یسروب ، یاه  تکرش  رتافد  راداهب ، قاروا  سروب  رالات  یرادرهش )  ) روپ نیما  رصیق  راولب  دابآ ، تداعس  نارهت ، : دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
88699256: سکف :26359279 و  نفلت سراپ ، یژرنا  نیمات 

22146394-22147367 :: نفلت :: WWW.otpgc.co-Www.ssic.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

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هبنشکی 1401/08/1  زور  زا   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم 1401/08/17عبنم خیرات زا   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801744 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رهش  دنمشوه  لقن  لمح و  یاه  هناماس  یکدی  یتاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامیپ هرادا  مود  نارمچ ط  دیهش  گنیکراپ  یوربور  یلامش  قارشا  نابایخ  یادتبا  نارمچ  لپ  هب  هدیسرن  نارمچ  دیهش  هارگرزب  ناهفصا   :: سردآ سردآ

یلخاد 223-210  32200242-32200243 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.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

HMIHMI متسیس   متسیس رازفا   رازفا تخس   تخس ددع   ددع   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 33

رهش رهش دنمشوه   دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاه   یاه هناماس   هناماس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 107 ھحفص 6 
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ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

REP07613610134-F06 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 CATALYST TIGHT VALVE - 

FINE PORTABLE ELECTRIC ANOLE GRINDER - 
هداتسیا قرب  یولبات  - 

رتلیف  جیرتراک  - 
FOX BORO TRANSMITTER - 

P/F HIMA PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS - 
یرپمآ شوج 400  سنارت  - 

زاسرطقم بآ  هاگتسد  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.eorc.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

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090450000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801804 :: هرازه هرازه :: 1401/08/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم قیقد و  رازبا  یاوه  یاهروسرپمک  تاقلعتم و  سگ و  جرپ  یاهروسرپمک  هناگ و  هس  یاهروسرپمک  یرادهگن  تیعضو و  شیاپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس هقلعتم و  یاهریارد  هارمه  هب  سگ  جرپ  یاهروسرپمک  قیقد و  رازبا  یاوه  یاهروسرپمک  هناگ ، هس  یاهروسرپمک  هنایلاس  یرارطضا و  یئزج ، تاریمعت  ماجنا 

روکذم  تازیهجت  هب  طوبرم  یازجا 
هنایم  دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یرادهگن ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   10,900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  هنایم  رتفد  یناگرزاب  دحاو  لیوحت  یکناب  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هنایم دالوف  عمتجم  نهآ ، هار  هاگتسیا  بنج  هنایم ، یقرش ، ناجیابرذآ   ، 5346179111 یتسپ :  دک  هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

...و ...و هداتسیا   هداتسیا قرب   قرب یولبات   یولبات  -  - CATALYST TIGHT VALVE CATALYST TIGHT VALVE -  FINE PORTABLE ELECTRIC ANOLE GRINDER-  FINE PORTABLE ELECTRIC ANOLE GRINDER دیرخ -  -  دیرخ ناونع : : ناونع 55

قیقدرازبا قیقدرازبا یاوه   یاوه وو   سگسگ   جرپ   جرپ سنمیز ، ، سنمیز هناگ   هناگ هسهس   یاهروسرپمک   یاهروسرپمک تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تیعضو ، ، تیعضو شیاپ   شیاپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 107 ھحفص 7 
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ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یهگا پاچ  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم یهگآعبنم نیا  خیرات  زا  سپ  زور  یط 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دنشاب  یم  اراد  ار  ریز  لودج  حرش  هب  تاعطق  تازیهجت و  تخاس  ای  الاک و  دیلوت  ناوت  هک  یلخاد  دنمناوت  یاه  تکرش  ییاسانش  یارب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن ییاسانش  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  دوخ ، یتآ  تاصقانم  رد  هدافتسا  روظنم 

دض نف  رتمونکیپ و  نیزوت و  ذغاک  ییایمیش /  داوم  یجنس /  ییاونش  کقاتا  یا /  هشیش  رشب  تنگم و  رسنپسید و  نژیسکا /  رزیالانآ  کینوسارتلارتمولف /  - 
رتم سکول  رادرزیالانآ /  جنسادص  یپملک /  رتم  رپما  رتم و  یتلوم  راجفنا / 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  مراهچ ، هقبط  مکی ، ناتسلگ  نابایخ  یدازحرف ، راولب  نارهت ، : سردآ  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.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

یلخاد یلخاد دنمناوت   دنمناوت یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 107 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنزاش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

143-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

arpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یمیشورتپ  عمتجم  قیرح  مالعا  زاگ و  یزاس  راکشآ  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  رتفد  دنزاش -  یمیشورتپ  عمتجم  درجورب -  هداج  رتمولیک 22  کارا -   :: سردآ سردآ
للملا نیب  روما  یمومع و  طباور 

دنزاش یمیشورتپ  تکرش 

086 32634163-086 و32633180-95 -  - 65 :: 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

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

نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800602 :: هرازه هرازه اهداهنشیپدکدک   میلست  زا  سپ  هسلج  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  یزاگ  هاگورین   gas detection دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدرپس یفرعم -  هئارا  دک 143 -  دابآ  تداعس  هبعش  هافر  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  نویلیم  دانسا 2  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر -   5.270.000.000

موس  هقبط  یسروب  یاه  تکرش  رتافد  راداهب  قاروا  سروب  رالات  یرادرهش  روپ  نیما  رصیق  راولب  دابآ  تداعس  نارهت  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
22147367 نفلت 22146394 - مود  هقبط  کالپ 18  ینابعش  یقرش  مهن  نابایخ  مدقم  ینارهت  دیهش  جاک  نادیم  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت  داهنشیپ  میلست 

26359279 :: نفلت :: otpgc.co ssic.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   زاگ   زاگ یزاس   یزاس راکشآ   راکشآ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 88

gas detectiongas detection دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 107 ھحفص 9 
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هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:30هرامش ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 16:30عبنم ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ 3 هیوهت  هناماس  قیرح و  مالعا  یکیناکم ، یقرب و  تازیهجت  تاریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طخ 7 ریسم  یاه  نزوس  یلیر و  طوطخ  تاریمعت  یرادهگن و 

نکاما ریاس  اهنامتخاس و  اه ، هنایاپ  اه ، هاگتسیا  یمامت  هکبش  هب  لصتم  تازیهجت  یراجت و  یتاعالطا و  هکبش  یکیزیف  تخاسریز  ینابیتشپ  هعسوت و  یرادهگن ،
ورتم 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  نآ  هنیزه  هدیسر و  پاچ  هب  راشتنالاریثک  یاه  همانزور  رد  یهگآ  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 2.000.000  هنیزه 

هدرپس 
لایر  4.650.000.000
لایر  2.220.000.000
لایر  1.700.000.000

..و

اه هدیازم  تاصقانم و  اهدادرارق  روما  تیریدم  مجنپ - هقبط  هرامش 956 -  ظفاح  عطاقت  یمالسا -  بالقنا  نابایخ  نارهت -  : یناشن هب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://metro.tehran.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

یتلود ربتعم  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

06-1401-20-6390 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویدار هزوح  رد  یتارباخم  تالوصحم  دیلوت  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 22824484-021 و 021-22823200 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نابیتشپ5801342 یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  تاعلاطم و  هرواشم  تامدخ  دیرخ  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

..و ..و یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت یرادهگن ، ، یرادهگن یکیناکم -  -  یکیناکم وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1010

ویدار ویدار هزوح   هزوح ردرد   یتارباخم   یتارباخم تالوصحم   تالوصحم دیلوت   دیلوت تهج   تهج 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 107 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

رهش5801744 دنمشوه  لقن  لمح و  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تفریج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050014000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800363 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  رباعم و  تسیل  دروآرب ، قباطم  تفریج  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  تفریج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لاس 1401  هاگدورف  دناب  نهآ و  هار   ، هار یاهب  تسرهف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
8,115,732,144 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   405,786,608 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/09/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هر ماما  راولب  تفریج   ، 7861763115 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 107 ھحفص 11 
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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

راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001276000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801688 :: هرازه هرازه :: 1401/08/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهبلگ  دیدج  رهش  رد  یکیفارت  یشک  طخ  مئالع و  ولبات ، یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راهب  لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هافر راک و  نواعت ، ترازو  زا  هرداص  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هار  هتشر  هیاپ 5  لقادح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یعامتجا 

50,825,384,455 یلام :  دروآرب 

لایر   2,541,270,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هک دصرد  فقس 70  اتو  امرفراک  تیکلام  رد  هدش  هتخاس  یاهدحاو  ای  نیمز و  اب  رتاهت  قیرط  زا  ینارمع ،  تارابتعا  لحم  زا  تخادرپ : هوحن  نیمضت :  تاحیضوت 

کینورتکلا تاکرادت  هناماس  رد  ناوخارف  تافیرشت  ماجنا  اب  افرص " تابلاطم  لابق  رد  تکرش  تیکلام  رد  یاهدحاو  یضارا و  یراذگاو  هذختم ،  تامیمصت  قباطم 
.دشاب  یم  امرفراک  مالعا  ساسارب  دقن و  ایو  قاروا  یقابلا  دادرارق و  غلبم  دوب  دهاوخ  ریذپ  ناکما  داتس ) تلود ( 

16:00 تعاس : 1401/11/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارمع تکرش  انیس  نبا  نادیم  راهبلگ  دیدج  رهش  ناچوق  دهشم  هداج  رتمولیک 35   ، 9365163131 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
راهبلگ دیدج  رهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5801744 دنمشوه  لقن  لمح و  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5801744 دنمشوه  لقن  لمح و  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت یشک   یشک طخطخ   وو   مئالع   مئالع ولبات ، ، ولبات یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 107 ھحفص 12 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابز نوناک  عماج  هناماس  رد  کدوک  یلم  هنفه  هژیو  فیفخت  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000068 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  هرامش 09364143071  هب  یروصنم  یاقا  اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5800263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( شیوداپ ) یموب سوریو  یتنآ  هلاسکی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000127 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  رد  یمالعا  دافم  ساسارب  یتسیاب  یم  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88913635-021  ، 81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابز نابز نوناک   نوناک عماج   عماج هناماس   هناماس ردرد   کدوک   کدوک یلم   یلم هنفه   هنفه هژیو   هژیو فیفخت   فیفخت یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1414

(( شیوداپ شیوداپ )) یموب یموب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هلاس  هس  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003468000036 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  لاوریاف  هلاس  هس  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ قاحلا  هناماس  رد  هدش  روهمم  لیمکت و  امتح  مالعتسا  هگرب 

5163974131 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نابایخ  لوا  یناسربآ -  هارراهچ  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343513-041  ، 3343731-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3343600-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج رابدور  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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا یارب  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093018000021 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بونج  رابدور  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیورآ هدنزاس  عجرم  متسیس  نایار  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  رواک  یتلود  رابنا  لاوما و  تیریدم  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

متسیس نایار 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
بونج رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7883137561 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لپ  زا  دعب  ماما  راولب  _ بونج رابدور  _ نامرک بونج ،  رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43366115-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43366111-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هلاس   هلاس هسهس   دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1616

رابنا رابنا یارب   یارب رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  نویسازیناکم  هعست  زکرم  لاتروپ  رازفا  مرن  یرادهگن  ینف و  هلاس  کی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000383 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ینابیتشپ 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف تمیق  مالعا  تسویپ  تاحیضوت  هجوت ه  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544179-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه اب  هارمه  هکبش  رب  ینتبم  تنوم  کر  زاس  هریخذ  رازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریگ پآ  کب  رازفا  مرن 

1101091574000766 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-451DEU-2G لدم  TB 40 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وو   ینف   ینف هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818

یریگ یریگ پآپآ   کبکب   رازفا   رازفا مرن   مرن دراه -  -  دراه اباب   هارمه   هارمه هکبش   هکبش ربرب   ینتبم   ینتبم تنوم   تنوم کرکر   زاس   زاس هریخذ   هریخذ رازفا   رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  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 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تینما  رواشم  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000110 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/08/01 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس نیمه  رد  یسررب  تهج  ناگدننک  نیمات  هیلوا  یبایزرا  مرف  رد  یتساوخرد  دراوم  هارمه  هب  هدرک  رهم  لیمکت و  ارنآ  دانسا  تفایرد  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب 

دنشاب یم  قوف  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  دنشابیم  اتفا  زوجم  یاراد  هک  ییاهتکرش  هدش و  یفرعم  یاهتکرش  طقف 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینما تینما رواشم   رواشم دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفت یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسا تامدخ  یرازگاو  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یرازگرابو  لیمکت  تسویپ  یاه  لیاف  امتح 

دامن دراو  هناماس  رد  لک  غلبم 
یگنهامه 09132558896 تهج 
1101091755000034 زاین :  هرامش 

تفت یتشهبدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

تفت رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکسا تامدخ  یرازگاو  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یرازگرابو  لیمکت  تسویپ  یاه  لیاف  امتح 

دامن دراو  هناماس  رد  لک  غلبم 
یگنهامه 03536802335 تهج 

دشاب دزی  ناتسا  یموب  هدننک  تکرش 
03536802256 دادرارق هرابرد  لاوس  تهج 

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

32633001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632052-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401-07-241401-08-11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5801573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  هارمهب  بایغ  روضح  هاگتسد  نیمات  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

نکسا نکسا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو هکبش -  -  هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2 12 1

رازفا رازفا مرن   مرن هارمهب   هارمهب بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2222
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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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( گرب یبیرقتدادعت 8240  ملیف (  ورکیم  هب  یلامدانسا  لیدبت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003027000007 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
گرب 8240 دادعت : 

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

رد اهدنورپادیدزابافرص  یراذگ  تمیق  هئارا  کالم  دنیامن  تکرش  دنشاب  اراد  روشک  تابساحم  ناوید  داتای  زوجم  یاراد  هک  دنناوتیم  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ریذپ  ناکما  یاباب 09120856502 مناخ  یگنهامهاب  هخروم 1401/07/27

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66078700-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  ( دنس یبیرقتدادعت 8240  ملیف (  ورکیم  هب  یلامدانسا  لیدبت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003027000008 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دنس 8240 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ تمیق  هئارا  کالم  دنیامن  تکرش  دنشاب  اراد  روشک  تابساحم  ناوید  داتای  زوجم  یاراد  هک  دنناوتیم  یاه  تکرش  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ریذپ  ناکما  یاباب 09120856502 مناخ  یگنهامهاب  هخروم 1401/07/27 رد  اهدنورپادیدزابافرص 

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66078700-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( گرب گرب   82408240 یبیرقتدادعت   یبیرقتدادعت ملیف (  (  ملیف ورکیم   ورکیم هبهب   یلامدانسا   یلامدانسا لیدبت   لیدبت ناونع : : ناونع 2323

دیامن دیامن مادقا   مادقا (( دنس دنس   82408240 یبیرقتدادعت   یبیرقتدادعت ملیف (  (  ملیف ورکیم   ورکیم هبهب   یلامدانسا   یلامدانسا لیدبت   لیدبت ناونع : : ناونع 2424

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5801755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/15 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ مئامض  قبط  سنسیال  کیفارگ و  تراک  متیا  هس  )vdi طیحم رد  یکیفارگ  شزادرپ  تازیهجت  ناونع : 

14012815 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط دنیامن )  ژراش  هرامش 100002194  یور  رب  ار  یتساوخرد  یاهکمایپ  دیاب  هصقانم  مرتحم  ناگدننک  تکرش   ) کمایپ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ طیارش 

1101091504000458 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
روتکاف 32000000 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ طیارش  قبط  دنیامن )  ژراش  هرامش 100002194  یور  رب  ار  یتساوخرد  یاهکمایپ  دیاب  هصقانم  مرتحم  ناگدننک  تکرش   ) کمایپ دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vdivdi طیحم   طیحم ردرد   یکیفارگ   یکیفارگ شزادرپ   شزادرپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2525

کمایپ کمایپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626
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ناتسلگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامن مالعا  یتفایرد  دصرد  ساسا  رب  یمالعا  تمیق  رهش  دازا  ناتسرهش  تسپ  هرادا  یکینورتکلا  هج  اب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000229000096 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسپ یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن مالعا  یتفایرد  دصرد  ساسا  رب  یمالعا  تمیق  رهش  دازا  ناتسرهش  تسپ  هرادا  یکینورتکلا  هج  اب  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4915666766 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  اسپ  لک  هرادا  یلم ، کناب  بنج  یتشهب ، دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139060-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3333741-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگورین5801136 یاه  نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire متسیس ندش  لاعفریغ  لکشم  هحفص 20)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هناخروتوم5801592 هچراپکی  نیالنآ  شیاپ  رازفا  هحفص 20)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسپ تسپ هرادا   هرادا یکینورتکلا   یکینورتکلا هجاب   هجاب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2727

تکسگ تکسگ لاصتا - - لاصتا هقوط   هقوط یراشف -  -  یراشف یکیناکم   یکیناکم دنب   دنب بآبآ   یدنب -  -  یدنب بآبآ   رشاو   رشاو چالک -  -  چالک هظفحم   هظفحم یایا -  -  هقلح   هقلح هدند   هدند خرچ   خرچ نیبرود - - نیبرود مزاول   مزاول تیک   تیک ناونع : : ناونع
I /OI /O متسیس   متسیس ریذپ   ریذپ همانرب   همانرب یقطنم   یقطنم رگلرتنک   رگلرتنک -- گنیر گنیر یویو   دنب   دنب بآبآ    - - تخوس تخوس هدنشاپ ) ) هدنشاپ  ) ) روتکژنا روتکژنا گنیروا   گنیروا گنیروا - - گنیروا تروص   تروص هبهب   هدش   هدش یریگ   یریگ بلاق   بلاق

یساش یساش

2828
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P/F CAMERON B.O.P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003153 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبرود مزاول  تیک  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یا هقلح  هدند  خرچ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
چالک هظفحم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یدنب بآ  رشاو  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یراشف یکیناکم  دنب  بآ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لاصتا هقوط  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
گنیروا تروص  هب  هدش  یریگ  بلاق  تکسگ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تخوس هدنشاپ )  ) روتکژنا گنیروا  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
گنیر یو  دنب  بآ  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

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

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

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تروصب  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم   Relay 7SL87P1C372439 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000637 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرهب تنواعمرابنا  الاک  لیوحت   - دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  زاین و  حرش  قبط  تساوخرد  دشاب و  یم  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  یرادا  لحارم  یط  زور  زا 90  سپ  لقادح  الاک و  دات  لیوحت و  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  زاوهارد  یرادرب 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1157-PHD-15240 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5800587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص رتویپماک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم رود   رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ ناونع : : ناونع 2929

یتعنص یتعنص رتویپماک   رتویپماک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3030
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رب باتک  مالقا  دیرخ 

.دشابیم همیمض  تساوخرد  تسیل 
نامتخاس ملق  نادیم  یناقح  ورتم  هاگتسیا  زا  دعب  یناقح  نابوتا  یناشن  هب  ناریا  یلم  هناخباتک  نامتخاس  رد  عقاو  رب  باتک  هناماس  تاداریا  عفر  ای  یسررب و 

ناریا یلم  هناخباتک 
1101093750000025 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

1 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رب باتک  مالقا  دیرخ 

.دشابیم همیمض  تساوخرد  تسیل 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم  ، هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا یاه   یاه ربرب   باتک   باتک هناماس   هناماس تاداریا   تاداریا عفر   عفر ایای   وو   یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 3131
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5800865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس یاهلنپ  قیقدرازبا  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001038 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف  یلحاسارف  یکشخ و  یاه  تیاس  رد  تفن  زاگ و  ریسم  یلصا  یاهریش  لرتنک  دربراک   KS-WHCP لدم یهاچ  رس  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

قرش نانادراک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یتناراگ  هئارا  - دشاب یم  دیئات  دروم  ناریا  تخاس  یالاک  ددرگ /  همیمض  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ /  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138295-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5801043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BATTERY MONITORING CARD یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاچ یهاچ رسرس   لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات یهاچرس -- -- یهاچرس یاهلنپ   یاهلنپ قیقدرازبا   قیقدرازبا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3232

BATTERY MONITORING CARDBATTERY MONITORING CARD ناونع : : ناونع 3333
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  یزاگ  زکرمتم  هاگورین  یاه  نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire متسیس ندش  لاعفریغ  لکشم  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005381 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312940-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-800-PHS-05402-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-07-26هرامش عورش 23-07-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5801374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اضاقت و  قباطم   P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین یاه   یاه نیبروت   نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire Fighting& Alarm FireFire متسیس   متسیس ندش   ندش لاعفریغ   لاعفریغ لکشم   لکشم عفر   عفر ناونع : : ناونع 3434

P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTERP/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ مالعتسا  دادعت  تاصخشم و  قبط  ) رورس قاتا   PLS رلرتنک متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001526000074 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اریو تعنص  نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PLC src manager رورس قاتا  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ناریا  داتس  هناماس  رد  یتسیاب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  یتساوخرد  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هیمورا ،  ییاذغ  عیانص  کینورتکلا و  یروانف  کرهش  ریس - هوک  هداج  نویوق - لپ  هیمورا - هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5713197141

32770395-044  ، 33489606-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33489609-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا هقطنم  تفن  تکرش  یاه  هناخروتوم  هچراپکی  نیالنا  شیاپ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092321000092 زاین :  هرامش 

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  راکنامیپ  هدهع  رب  باسح  هصافم  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رفروصنم 09369465203 سدنهم  یاقآ  ینف  سانشراک  هرامش 

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448946-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا دادعت   دادعت وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) رورس رورس قاتا   قاتا   PLSPLS رلرتنک رلرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3636

هناخروتوم هناخروتوم هچراپکی   هچراپکی نیالنآ   نیالنآ شیاپ   شیاپ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3737

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یگداما 1401/08/07هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت تاعطق و  یزاسزابو  ریمعت  یزولونکت  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف  افطل  . ALSTOM نیبروت  DIODE FAILURE DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003410 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ALSTOM هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALSTOM یتراجت مان   FV223-M2 لدم یکیرتکلا  اطخ  زاس  راکشآ  هاگتسد  الاک :  مان 

قرش نونف  یتعنص  تراجت 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت یژولونکت   یژولونکت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3838

ALSTOMALSTOM  نیبروت نیبروت   DIODE FAILURE DETECTORDIODE FAILURE DETECTOR ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CSNG یرتم هلت  رازبا  ءاقترا  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005239 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  تسویپ  جرد و  کیکفت  هب  مالعتسا  هگرب  رد  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  یاهتمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ سکعنم  ناسکی  مالعتسا  هگرب  داتس و  هناماس  رد  مالقا  لک  غلبم  - 2

دیئامرف لصاح  سامت   06134143080 یتکرش : هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -3

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4413165-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشویپ حرش  قبط   MAUELL ALARM ANNUCIATOR ME3011B تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000355 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادشه متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CSNGCSNG یرتم   یرتم هلت   هلت رازبا   رازبا ءاقترا   ءاقترا وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4040

MAUELL ALARM ANNUCIATOR ME3011BMAUELL ALARM ANNUCIATOR ME3011B ناونع : : ناونع 4141
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS SIMATIC S5 Power supply ،  ، ( تسویپ تاصخشم  قبط  یس  ( لا  یپ  هیذغت  عبنم  .هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
6ES5955-3LF41

1101092297001117 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وردوخ ناریا  مات  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6EP14373BA00 لدم  PLC هعطق هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

SIEMENS  ( تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  یس  ( لا  یپ  هیذغت  عبنم  .هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
SIMATIC S5 Power supply ،6ES5955-3LF41

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

PLCPLC  هعطق هعطق هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 4242
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5800419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مئامض رد  تسویپ  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  هارمهب   tyco کرام قیرح  افطا  یتساوخرد  مالقا  ناونع : 

14012420 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/23 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

نارهت هبعش 19  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزلتسم تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  تاقبط  رد  سکاب  ریاف  دوجو  هب  هجوت  اب   ) یزادنا هار  بصن و  قیرح و  افطا  مالعا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم یسانشراک  دیدزاب و 

1101090735000004 زاین :  هرامش 
نارهت هدزون  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عبرم رتم   570 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

هقبط رد 6  رتم  یانب 570  ریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598719311 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 19  وشرو  نابایخ  یونج  یدضع  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش : نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88909931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88907818-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4343

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4444

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   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800925 :: 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
1101003809000420 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 : 
1401/07/26 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام داتس  رواجم  یاه  نامتخاس  )و  هقبط ود  ) یزکرم نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  زا  لاکشا  عفر  یزاس و  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000898 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد   pdf لیاف کی  بلاف  رد  دیاب  راکنامیپ  طسوت  یتساوخرد  یاه  لیاف  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188853-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس صوصخم   صوصخم نزنز   ناپ   ناپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ رلکنیرپسا   رلکنیرپسا لزان   لزان ناونع : : ناونع 4545

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 4646
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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 23 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگرب ینتبم  قیرح  یافطاو  مالعا  متسیس  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000118 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  TYCO هدنزاس عجرم  ایناتیرب  هدنزاس  روشک   TYCO یتراجت مان   P/N K1219 لدم یناشنشتآ  قیرح  ئافطا  مالعا و  متسیس  ردناپسکا  لوژام  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  تسویپ  تمیق و  مالعتسا  یاه  مرف  هدش  لیمکت  نکساودشابیم  تسویپ  مالعتسا  ربارب  طیارش 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36000612-051  ، 38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتآ یناشنشتآ قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ردناپسکا   ردناپسکا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5801235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه مرف  تاعالطا و  قباطم  / لاصو نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  یرادهگن  یربهار و  ناشنشتآ و  یورین  رارقتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق

ینف 35911426 لاوس  یگنهامه و  نفلت 
1101001036000567 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  ددرگ -  یراذگراب  هناماس  رد  هدش  ءاضما  رهم و  لیمکت و  کناب  یاهب  شسرپ  مرف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   یربهار   یربهار وو   ناشن   ناشن شتآ   شتآ یورین   یورین رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسح رب  دریگ  تروص  امتح  دیدزاب  ههامود 09171051346 تخادرپ  قیرح  نالعاو  راتسرپ  راضحا  بصن  قرب و  یشکلباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101090093000098 زاین :  هرامش 
زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
رتم 1000 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ بسح  رب  دریگ  تروص  امتح  دیدزاب  ههامود 09171051346 تخادرپ  قیرح  نالعاو  راتسرپ  راضحا  بصن  قرب و  یشکلباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194815644 یتسپ :  دک  نارمچ ،  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5801892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame scanner تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000999 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN FLAME SCANNER یتراجت مان   UV لدم شفنبارف  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6578141131 یتسپ :  دک  نایردنزا ،  یرادرهش  هر ) ینیمخ (  ماما  راولب  نایردنزا  رهش  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32312336-081 :: 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

قیرح قیرح نالعاو   نالعاو راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا بصن   بصن وو   قرب   قرب یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 4949

PARTIKAN FLAME SCANNERPARTIKAN FLAME SCANNER یتراجت   یتراجت مان   مان   UVUV  لدم لدم شفنبارف   شفنبارف هلعش   هلعش زاسراکشآ   زاسراکشآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5050

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

هاگورین5801136 یاه  نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire متسیس ندش  لاعفریغ  لکشم  هحفص 20)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا گولاتاک   گولاتاک اباب   هارمه   هارمه ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هئارا   هئارا یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1212 ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرب تاعطق  ملق  12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  گولاتاک  اب  هارمه  ینف  داهنشیپ  هئارا 

1101092288003161 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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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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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5800139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشم  اب  ( passive) ویسپ هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000062 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارشو  تاصخشم  اب  ( passive) ویسپ هکبش  تازیهجت  - 

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

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

یدمحم لگ  یاقآ   03132203895 سامت نفلت  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - دشابیم یمازلاروتکاف  شیپ  هیارا   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( روسسورپ پوکسا و  طابترا  لباک   ) AOHUA لیتگیپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000400 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N123.5TLA دک  Tight Buffer-Nexans لدم  multi mode لیتگیپ هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیراذگب یلم  کناب  باسح  هرامش  افطل   . تسا هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  .دشابیم  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32280080-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تاصخشم   تاصخشم اباب   ( ( pass ivepass ive )) ویسپ ویسپ هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5252

(( روسسورپ روسسورپ وو   پوکسا   پوکسا طابترا   طابترا لباک   لباک  ) ) AOHUAAOHUA  لیتگیپ لیتگیپ ناونع : : ناونع 5353
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تایلمع یگنهامه  تاطابترا و  زکرم  ( Dispatch  ) هیردیح تبرت   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یکشزپ یاهتیروف  و 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قبط  اتید  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091301000005 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ( Dispatch  ) یکشزپ یاهتیروف  تایلمع و  یگنهامه  تاطابترا و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   WS-C2960X-24TS-LL لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

روپ میهاربا  نسحم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  سناژوا 115 ،  ینرق 1 -  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52242873-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52238137-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا قبط   قبط اتید   اتید چوس   چوس ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تسا  زاینربتعم  یتناراگاب   CISCO2960-PCL-POE-24 لدم هکبش  چیئوسددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح 

1101003340000068 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ایسآ زادرپ  ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TCL لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تسا  زاینربتعم  یتناراگاب   CISCO2960-PCL-POE-24 لدم CISCO هکبش اتید  چیئوسددع  2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هتفه  کی  رثکا  دح  باسح  هیوست  تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-882-54010449 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5800415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 25-07-1401 عورش 23-07-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  هکبش - لباک  ملق  1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح هنیزه   هنیزه هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   تسا   تسا زاینربتعم   زاینربتعم یتناراگاب   یتناراگاب   CISCO2960 -PCL-POE-24CISCO2960 -PCL-POE-24  لدم لدم هکبش   هکبش چیئوسددع   چیئوسددع 22 ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   رادیرخ   رادیرخ رابنا   رابنا اتات  

5555

هکبش هکبش لباک   لباک ملق   ملق 11 ناونع : : ناونع 5656
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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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ینف تاصخشم  توسیپب   ) N-Type رپماج ( - dbi delta link - 33 نتنآ (  - ligo wave unity pro ویدار کنیل  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000102 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LIGO WAVE هدنزاس عجرم   match 5n لدم  GHz 5/8 سناکرف ویدار  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا نمضرد  ددرگیم  تخادرپ  یلام  هرادا  دحاو  طسوت  یرادا  لحارم  یطزا  دعبو  یروانف  هرادا  طسوتزاین  دروم  مالقا  دیئاتزا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یلصا  یتناراگ  یاراد  تسیابیم  سانجا  یمامت.ددرگیم  لاطبا  تکرش  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد  دشابیم  یمازلاروتکاف  شیپ 

 : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورناوج ناتسرهش  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 09 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویدار ویدار کنیل   کنیل کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

 - - هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یرون -  -  یرون ربیف   ربیف روتپادآ   روتپادآ تروپ -  -  تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   هکبش -  -  هکبش لباک   لباک  -  - SMSM  ربیف ربیف اباب   کشخ   کشخ یکاخ   یکاخ یتارباخم   یتارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع
هنایار هنایار هکبش   هکبش یرون   یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم

5858
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 ( نژویف بصن و  ) الاب دراوم  هیلک  بصن  هنیزه  ناتسرامیب و  تاعالطا  هکبش  تخاس  ریز  حالصا  تهج  مزاول  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000060 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یرتم  هرقرق   PE شکور سنج  روک  زیاس 4  سیلیس  یداه  سنج   OBUC-SM 1x4 دک  SM ربیف اب  کشخ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش 
رتم 500 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناسدرو هدننک  هضرع  عجرم   DIGILINK BY SCHNEIDER یتراجت مان   m 305 لوط  UTP 4 PAIR لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

فالک 14 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان  هکبش   DFLP1624 لدم  UTP CAT6 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 7 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نادیپس جاوما  تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم   SC-SC لدم یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 42 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دروی تراجت  تسچ  یچ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SC/SC SM.SX لدم هنایار  هکبش  یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 

ددع 84 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C3750G-12S-S لدم  Catalyst 3750 تروپ هکبش 12  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 8  لوژام  الاک :  مان 

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

هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم  SAN عون  SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 1049  کنارت  لخاد  یکیتسالپ  هدننکادج  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تسویپ  طیارش  یاهدنب  هیلک  تیاعر  هظحالم و  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  یدقن  تروصب  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09188594174  : هداز نسح  یاقآ  زکرم ،  تاعالطا  یروانف  سانشراک 

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ویتکا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000337 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ولنازیا  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  لاوس  تروص  رد  ًافطل  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یرادا  تقو  رد   051-36001139

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

36103627-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ مالعتسا  حرش  ینف و  تاصخشم  قباطم  هکبش  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001146000026 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انرب ناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   2960S-48TD-L لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1003 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ مالعتسا  حرش  ینف و  تاصخشم  قباطم  هکبش  هب  طوبرم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144643199 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  نامتخاس  - یتدایس دیهش  نابایخ  - تلم نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329064-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369086-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5959

یتارباخم یتارباخم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6060
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 3161810347 هب  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  ویوورکیام  ویدار  کنیل  دیرخ  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000745 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEDA 1615 لدم  GHz 15 سناکرف  16E1 و Ethernet یدورو عون  ویوورکام  لاتیجید  هطقن  هب  هطقن  هلر  ویدار  الاک :  مان 
رواخ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و داهنشیپ  هام –  یتخادرپ 2  دوش –  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا  – هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتاونق 06152132325 سدنهم  دیرخ  سانشراک  تسیمازلا – )  ) دوش تبث  ناریا  داتس  هناماس  رد  دیاب  تمیق  هسیاقم  ینف و  هیدیئات  تهج  یلام 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویوورکیام ویوورکیام ویدار   ویدار کنیل   کنیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگاب ، دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح ، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ، یوتیگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیمداتدرومیلصا

1101000257002276 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 
طابترا زارفا  وگ  مایپ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ، دشابیم هدوزفاشزراربتایلامنودبصلاختمیق.دوشیمهدادتدوعبیعهنوگرهوتریاغمتروصرد  ، دشابیمهدننکنیماتهدهعربرابنااتلمحهنیزه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمیموبدارفاابتیلولوا ، ددرگ تسویپیهاوگ  ، هدوزفاشزراربیهاوگنتشادتروص

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

31511208-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1138-PHS-15179-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5801413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگاب یتناراگاب ،، دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح ،، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ،، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ،، یوتیگ یوتیگ ناونع : : ناونع
.دشابیمداتدرومیلصا .دشابیمداتدرومیلصا

6262

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6363
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1155-PHD-05319 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5801424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زین ات 30/3/1402 و  زا 1/8/1401  دیلقا  رهش  رد  عقاو  دیلقا  یتشهب  دیهش  زکرم  یوجشناد  یارب 430  تنرتنیا  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادا شخب 

1101003944000092 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اسر  تباث  تاطابترا  ارفا  وکورس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 10 یصاصتخا یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا 

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

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ امنهار  لیاف  سامت 09177064493 /  هرامش  دوش /  ظاحل  تساوخرد  لک  یارب  هژورپ  کی  ناونعب  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاوریاف5800478 هلاس  هس  هحفص 12)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6464

تنرتنیا تنرتنیا نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 107 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lmxw3q7vflsze?user=37505&ntc=5801424
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5801424?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5hmnjxa9uwmxd?user=37505&ntc=5801606
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5801606?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یریگ5801256 پآ  کب  رازفا  مرن  دراه -  اب  هارمه  هکبش  رب  ینتبم  تنوم  کر  زاس  هریخذ  رازفا  هحفص 12)تخس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما5801260 رواشم  هحفص 12)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نکسا5801557 تامدخ  یراذگاو  هکبش -  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 12)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کمایپ5801851 هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسپ5801913 هرادا  یکینورتکلا  هجاب  هحفص 12)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000136 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لصاح  سامت  هرامش 04135297234  هب  نایبلص  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا یکینورتکلا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ عیرس -  رنیت  درز -  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000193 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 2802  دک  درز  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 48 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 هسیک  G111 دک دیبسالگ  هدننک  قارب  الاک :  مان 
هسیک 200 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
داگراساپ یمیش  شیالاپ  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  یمیش  شیالاپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 200 یزلف هکشب  یروف  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 5 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ینامیپ  یتسویپ و  کرادم  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیبسالگ دیبسالگ عیرس -  -  عیرس رنیت   رنیت درز -  -  درز یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  طوبرم  نویسادنف  اب  هارمه  یرتم  کتسد 3  اب  یرتم  نیبرود 12  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005080000013 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  ارهز  نوب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ورین  رتسگ  ثادحا  یتراجت  مان   m 6 زیاس مرگ  هزیناولاگ  شکور  اب   st37 یدالوف قرو  سنج   PO6 لدم یگدننار  ییامنهار و  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

سراپ یورین  رتسگ  ثادحا  یسدنهم  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
ارهز نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا یتسویپ  طیارش  قبط  طوبرم  نویسادنف  اب  هارمه  یرتم  کتسد 3  اب  یرتم  نیبرود 12  هیاپ  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یرادرهش  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن

3451717817 یتسپ :  دک  ردام ،  نادیم  یوربور  یناقلاط  ...ا  تیآ  راولب  ارهز ،  نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227444-028  ، 34222300-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222585-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 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

5800665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالوس هب  هردیح  هار  هس  ات  کدف  هارراهچ  زا  رباعم  ییانشور  حرط  دیدجرباعم و  یثادحا  ات  نالوس  هداج  یادتبا  ییانشور  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007009000492 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  نادمه  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تیحالص  دیئات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516735537 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هیدهم -  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38252982-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طوبرم طوبرم نویسادنف   نویسادنف اباب   هارمه   هارمه یرتم   یرتم کتسد  33   کتسد اباب   یرتم   یرتم   1212 یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور حرط   حرط وو   هداج   هداج یادتبا   یادتبا ییانشور   ییانشور بصن   بصن ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 107 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3426v4qsm9hgf?user=37505&ntc=5800198
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5800198?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zvnpn6hpbrwav?user=37505&ntc=5800665
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5800665?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، تسویپ ریوصت  قبط  هدش  هتفاب  یسم  ریاو  رپماج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091781000277 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ ناروآ  قاری  هدننک  هضرع  عجرم  کرد  لدم  قرب  طوطخ  تالآ  قاری  دربراک  همیس  راهچ  رپمج  هدنهد  هلصاف  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خاروس رطق  رتمیتناس  همست 3  ضرع  رتم  یتناس  همست 22  لوط  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ، تسویپ ریوصت  قبط  هدش  هتفاب  یسم  ریاو  رپماج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف هئاراو  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ  هام  کی  رثکادح  هجو  هیوست  ، تناس همست 2/5  رس  ود 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدلب 1401 روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000323 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هیارک   هیارک ،، تسویپ تسویپ ریوصت   ریوصت قبط   قبط هدش   هدش هتفاب   هتفاب یسم   یسم ریاو   ریاو رپماج   رپماج ناونع : : ناونع 7070

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 7171

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5800802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  ات  لمح  هیارکو  هدوب  هباشم  دک  ناریا  ، تسویپ هنومن  ریوصت  قبط  رادکخاش  یا  هناوتسازویف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101091781000273 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SIBA هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIBA یتراجت مان  لدم 3001013.1   A 100 نایرج تدش   V 7/5 ژاتلو  HRC قرب زویف  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ  ناریما 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناریما هدننک  هضرع  عجرم   SIBA هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIBA یتراجت مان  لدم 3000211.1   A 1 نایرج تدش   V 7/2 ژاتلو  HRC قرب زویف  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ 

ددع 43 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم دنربو  درادناتسا  لخاد  دیلوت  هچنانچ  ، تسویپ ریوصت  قبط  ددع  دادعت 8  رپمآ  ددع و80  دادعت 43  رپمآ  رادکخاش 100  یا  هناوتسازویف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف هئاراو  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ  زور  ات 40  نیب 30  هجو  هیوست  ، دشاب یم  لخاد  دیلوت  دیرخ  اب  تیولوا  دشاب  دوجوم 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   دصقم   دصقم اتات   لمح   لمح هیارکو   هیارکو هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، تسویپ تسویپ هنومن   هنومن ریوصت   ریوصت قبط   قبط رادکخاش   رادکخاش یایا   هناوتسازویف   هناوتسازویف ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

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 107 ھحفص 50 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنزگ 1401 هیرظنم و  زاره و  مشاه  هداز  ماما  روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000322 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ 1401 یلو  ناودنک و  روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000324 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهار یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 7373

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح 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 :
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میروا 1401 کودگ و  روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000325 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیدناش یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیدناش رهش  حطس  تهج  تسویپ  یاهب  مالعتسا  قبط  یزیماگنر  یکیتسالپ و  خیم  لگ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093148000036 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زیدناش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  راک  ماجنا  تیحالص  یهاوگ  ندومن  همیمض  اهب و  مالعتسا  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9356135569 یتسپ :  دک  زیدناش ،  یرادرهش  یوضر 1 -  ردص  زیدناش -  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34283003-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34283006-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 7575

زیدناش زیدناش رهش   رهش حطس   حطس تهج   تهج تسویپ   تسویپ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط یزیماگنر   یزیماگنر وو   یکیتسالپ   یکیتسالپ خیم   خیم لگلگ   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طاقن رد  هطوبرم  تاقعتم  لیردراگ و  بصن  هیهت و  و  لیردراگ )  ) هدیدبیسآ یاهظافح  یروآعمج  ریمعت و  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هثداح دعتسم  فداصترپ و 

1101003273000198 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فداصترپ فداصترپ طاقن   طاقن ردرد   هطوبرم   هطوبرم تاقعتم   تاقعتم وو   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   لیردراگ ) ) لیردراگ  ) ) هدیدبیسآ هدیدبیسآ یاهظافح   یاهظافح یروآعمج   یروآعمج وو   ریمعت   ریمعت یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
هثداح هثداح دعتسم   دعتسم وو  

7777
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  یاهداج  ینمیا  تازیهجت  یتاعالطا و  یماظتنا ، یراطخا ، یاهولبات  میالع ، بصن  شوقن و  رغت  هیهت ، یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنبادخ ناتسرهش  یاههار 

1101003273000197 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس ردرد   یاهداج   یاهداج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   یتاعالطا   یتاعالطا یماظتنا ، ، یماظتنا یراطخا ، ، یراطخا یاهولبات   یاهولبات میالع ، ، میالع بصن   بصن وو   شوقن   شوقن رغت   رغت هیهت ، ، هیهت یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
هدنبادخ هدنبادخ ناتسرهش   ناتسرهش یاههار   یاههار

7878

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

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

زا 107 ھحفص 54 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xydfjzahuzxfc?user=37505&ntc=5800972
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5800972?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زقس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  فرب  یگدنراب  مایا  رد  رباعم  اه و  نابایخ  یشاپ  کمن  صوصخم  ایرد  یکاروخ  ریغ  کمن  نت   1800 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000135 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سیرود یتراجت  مان   kg 40 ینلیپورپ یلپ  هسیک  دی  نودب  هدش  هیفصت  کمن  الاک :  مان 

هسیک 1800 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتمک تفاسم  اب  ناگدننک  نیمٌات  اب  تیولوا   ، یرادرهش تالآ  نیشام  طسوت  کمن  لمح  هب  هجوت  اب  دشاب -  یم  یرادرهش  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحا 09189846252 ههام -  تخادرپ 3  دوب -  دهاوخ 

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: 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  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رباعم رباعم وو   اهاه   نابایخ   نابایخ یشاپ   یشاپ کمن   کمن صوصخم   صوصخم ایرد   ایرد یکاروخ   یکاروخ ریغ   ریغ کمن   کمن نتنت     18001800 ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  ددع  تاموتا 4  یا  رکرک ه  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000305 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

39903943 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
ایور ییاضر  یاقآ 

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  یراذگ  رابو  لیمکت   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یرتم - یلیم  0/8 یدالوف هرادج  کت  یقرب  هرکرک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  اهب 

1101001521000058 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  اهب  مالعتسا  مرف  یراذگ  رابو  لیمکت   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یرتم - یلیم  0/8 یدالوف هرادج  کت  یقرب  هرکرک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

5714615177 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245791-044  ، 32245602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245603-044 :: 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

تساوخرد تساوخرد قبط   قبط ددع   ددع   44 تاموتا   تاموتا یایا   هه   رکرک   رکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

یدالوف یدالوف هرادج   هرادج کتکت   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  یراذگ  رابو  لیمکت   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یرتم - یلیم  0/8 یدالوف هرادج  کت  یقرب  هرکرک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدقن هبعش  یارب  .دشاب  یم  یمازلا  اهب 
1101001521000059 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اکینرد تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x2 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

مشق
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  اهب  مالعتسا  مرف  یراذگ  رابو  لیمکت   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یرتم - یلیم  0/8 یدالوف هرادج  کت  یقرب  هرکرک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدقن هبعش  یارب  .دشاب 

5714615177 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245791-044  ، 32245602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245603-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف هرادج   هرادج کتکت   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه نایچشرف  بلق  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنل کت  لبالروتارپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000393 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   2000x2200 mm داعبا هدش  گنر  شیپ  هزیناولاگ  هبیتک  نودب  هگنلود  هرادجود  ییوشک  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 5 یلا 3 تخادرپ هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیم هد  هشیش  کرحتم  برد  میرف  لبال  نادرگدیلک  لبالرگنه  لبالدرب  یناملآرکنادروتوم  هگنل  کت  هرادجود  ییوشک  برد 

بصن هنیزهاب  هارمه 
نادمه نایچشرف  بلق  ناتسرامیب  رد  عقاو  ارجازا  لبقدیدزاب 

یردیح سدنهم   09186117064: یگنهامه تهج 

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381745-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هگنل هگنل کتکت   لبالروتارپا   لبالروتارپا ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیمکت تاعالطا  یدقن -  تخادرپ  (- یکینورتکلا تامدخ  تازیهجت و  -) نیسح ماما  یمومع  هناخباتک  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب 

1101003175000051 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
یتسویپ لیاف  1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدج یالاک  تدوع و  هدننک  نیمات  هنزه  اب  یبویعم  تریاغم و  تروص  رد  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  سانشراک -  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 18 سانشراک 024-33452919  نفلت  هرامش  - ددرگ یم  تفایرد 

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471612-024  ، 33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: 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

یلیمکت یلیمکت تاعالطا   تاعالطا یدقن -  -  یدقن تخادرپ   تخادرپ (-(- یکینورتکلا یکینورتکلا تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت -)-) نیسح نیسح ماما   ماما یمومع   یمومع هناخباتک   هناخباتک هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ هبهب  

8484
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ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  یاه  لدم  اقیقد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005275000080 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تعنص نارتسگ  ناگیاد  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2742FWD-IS لدم  dome هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

جاوما هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7616 NI-E2 لدم هلاناک  لاتیجید 16  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T25FWD-I5 لدم لسکیپاگم  ود  تیفیک  هکبش  تحت   BULLET هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یریگراب و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133796411 یتسپ :  دک  رذوبا ،  ناتسرنه  بنج  یدابآ  سمش  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403560-031  ، 32366012-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32360811-031 :: 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

کسید کسید دراه   دراه هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامرف هعلاطم  تقداب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  ) مق هاگشناد  تسارح  تهج  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000102 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس
هاگتسد 1 دادعت : 

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

( دامرف هعلاطم  تقداب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  ) مق هاگشناد  تسارح  تهج  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: 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

هاگشناد هاگشناد تسارح   تسارح تهج   تهج نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشاب یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5800714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  امتح   . تسویپ تسیل  قبط  ریواصت  طبض  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 18 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092350000056 زاین :  هرامش 
تشاب یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ادرف هناماس  نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ادرف  هناماس  نیهب  یتراجت  مان   Phoenix-DVR لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
تشاب رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  امازلااه  هاگتسد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تیاعر  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  طیارش  امازلا 

.دشاب ناتسرامیب  تسارح  دحاو  دات  دروم 
.دشاب یمراک  مامتا  زا  دعب  هام  رثکادح 2  تخادرپ 

7588144437 یتسپ :  دک  تشاب ،  یادهش  یباوختخت  ناتسرامیب 32  افش  راولب  یاهتنا  تشاب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2620740-0743  ، 32620740-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32620741-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم هبهب   امتح   امتح  . . تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ریواصت   ریواصت طبض   طبض هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 1818 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - اتسور یریوصت  شیاپ  هناماس  اقترا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050366000017 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  یزکرم  شخب  روخ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
MILESIGHT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم ددرت  لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هئارا  تمیق  تمیق ،  داهنشیپ  مرف  ساسا  رب  و  دوش .  یریگراب  مالعتسا  گرب  اتسور -  یریوصت  شیاپ  هناماس  اقترا  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هناماس  رد  کرادم  وتمیق  داهنشیپ  یراذگراب  ندوب ، هدنرب  کالم 

3337195774 یتسپ :  دک  روخ ،  یرایهد  یا  هنماخ  هللا  تیآ  نابایخ  روخ  یاتسور  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44654023-026  ، 44652555-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44653737-026 :: 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

 - - اتسور اتسور یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس اقترا   اقترا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرهش یزکرم  شخب  چیلق  یجاح  کچوک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سوواکدبنگ

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا  تسویپ  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098630000001 زاین :  هرامش 

سوواکدبنگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  چیلق  یجاح  کچوک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

روتکاف  1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ و لیمکت  تفایرد و  هب  تبسن  امتح  ناگدننک  تکرش  زا  مدنمشهاوخ  یمالعا  تسویپ  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم در  هدش  داهنشیپ  تمیق  یرازگراب  مدع  تروص  رد  دامن  مادقا  نآ  یرازگراب  نینچمه 

4975715397 یتسپ :  دک  چیلق ،  یجاح  کچوک  یاتسور  همارم  یلغاب  ناتسهد  ون  طخ  سوواکدبنگ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3332609-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332609-017 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MNA-DC5TWDLL - IFVSZ ینف دنرب و  تاصخشم  اب   5motor نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030526000021 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
MNA-DC5TWDLL - IFVSZ ینف دنرب و  تاصخشم  اب   FIX نیبرود - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  90 دادعت : 

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

ریاس یارب  هدوب و  یلحم  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسا  بعش  تیریدم  برد  ات  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ناجنز  ناتسا  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  یگدنیامن  نتشاد  ناراکنامیپ 

4515617966 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رهشمرخ _  نابایخ  ناجنز _  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33420745-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420740-024 :: 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

MNA-DC5TWDLL -  IFVSZMNA-DC5TWDLL -  IFVSZ ینف   ینف وو   دنرب   دنرب تاصخشم   تاصخشم اباب     55 motormotor  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MNA-DC4DWD - IF ینف دنرب و  تاصخشم  اب   FIX 4motor نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030526000022 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
MNA-DC4DWD - IF ینف دنرب و  تاصخشم  اب   FIX 4motor نیبرود - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  75 دادعت : 

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

ریاس یارب  هدوب و  یلحم  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسا  بعش  تیریدم  برد  ات  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ناجنز  ناتسا  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  یگدنیامن  نتشاد  ناراکنامیپ 

4515617966 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رهشمرخ _  نابایخ  ناجنز _  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33420745-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420740-024 :: 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

MNA-DC4DWD -  IFMNA-DC4DWD -  IF ینف   ینف وو   دنرب   دنرب تاصخشم   تاصخشم اباب     FIX 4motorFIX 4motor  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9191
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ارهز نیئوب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  یریوصت  شیاپ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005080000014 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  ارهز  نوب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا شناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   AXIS Q6000-E 50HZ MK II لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
شواک رازفا  شناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   AXIS Q6055-C 50HZ لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

ارهز نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ناگدننک  تکرش  دیامن  مادقا  یتسویپ  طیارش  قبط  یریوصت  شیاپ  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یرادرهش  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  ءاضما و  ار  طوبرم  دانسا  هیلک  تسیاب 

3451717817 یتسپ :  دک  ردام ،  نادیم  یوربور  یناقلاط  ...ا  تیآ  راولب  ارهز ،  نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227444-028  ، 34222300-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222585-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5801412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنطن مریمس و  یاهناتسرهش  یاهنامتخاس  یریوصت  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000061 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  لیمکت و  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  ییاهن  تمیق  - زنطن مریمس و  یاهناتسرهش  یریوصت  شیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: 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

یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب رتم  هکبش و 30 لباک  رتم  30, لاتیجید ریوصت  لباک  رتم  اب 30 هارمه   Motorized FullHD Panasonic HE 40 S نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریسم ات   PVC هلول و 

1101003045000170 زاین :  هرامش 
یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کینوساناپ یتراجت  مان   VDR-D50 لدم یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم یتساوخرد  مزاول  ءزج  مه  هکبش  کیرتون و   BNC روتکناک اهلباک و  لاقتنا  ینیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: 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 9393

یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاهنیبرود  تاعطق  لباک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001039 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یمازلا  ینف  تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138336-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نویسادنف5800198 اب  هارمه  یرتم  کتسد 3  اب  یرتم  یگدننار 12  ییامنهار و  نیبرود  هیاپ  دیرخ 
طوبرم

هحفص 46) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ناریا ناریا تفن   تفن یلم   یلم هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم یزکرم   یزکرم لوژام   لوژام تقوم   تقوم یالاک   یالاک ملق   ملق هتسب -  -  هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود تاعطق   تاعطق وو   لباک   لباک ناونع : : ناونع 9595
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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

لحاسایرد هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هیحالصا  ) لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DAR-AWZ-CBI022 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/03هرامش ات  رثکادح  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pipe sleeper ، maccess platfor نویسادنف ثادحا  یزاس ، هطوحم  سنف و  یناشن ، شتآ  رتلش  نامتخاس ، ثادحا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها 235 یرامسآ  نیدایم  تشادهگن  هعسوت و  حرط  هژورپ  هب  طوبرم  زاوها 2-3-5  یتفن  یاهنادیم  هژورپ  زاوها 3  دلوفینم  ههاردنچ 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ahwaz235- ددرگ : یم  حالصا  لیذ  حرش  هب  لیمیا  سردآ  خروم 1401/7/19  لحاس  ایرد  هسسوم  هصقانم  ناوخارف  یاه  یهگآ  پاچ  وریپ 

ict@daryasahel.com

یورین ناگداپ  ادخهد - ) رکشین  هداج   ) گرزب یسامخ  نابایخ  تمالس ، ناتسرامیب  بنج  کشمیدنا  زاوها -  میدق  هار  سیلپ  زاوها ، ناتسزوخ  ناتسا   :: سردآ سردآ
( تاصقانم / اهدادرارق دحاو   ) لحاس ایرد  هسسوم  س - )  ) ارهزلا ییایرد 

9-22502408-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ahwaz235-ict@daryasahel.comسکف 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

5801316pipe نویسادنف ثادحا  یزاس ، هطوحم  سنف و  یناشنشتآ ، رتلش  نامتخاس ، ثادحا  تایلمع 
دلوفینم ههاردنچ   sleeper ، maccess platfor

هحفص 70) )  accessaccess

pipe s leeper ، maccess platforpipe s leeper ، maccess platfor  نویسادنف نویسادنف ثادحا   ثادحا یزاس ، ، یزاس هطوحم   هطوحم وو   سنف   سنف یناشنشتآ ، ، یناشنشتآ رتلش   رتلش نامتخاس ، ، نامتخاس ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
دلوفینم دلوفینم ههاردنچ   ههاردنچ

9696
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DVR لاناک لاتیجید 16  طبض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000077 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ارف  یتناراک  اب   Kenz16 لدم رظان -  دنرب  - 

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

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

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

کرادم5800714 هب  امتح   . تسویپ تسیل  قبط  ریواصت  طبض  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 18
دوش هعجارم  تسویپ 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5801451DVR لاناک لاتیجید 16  هحفص 71)طبض  )  dvrdvr

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

کسید5800136 دراه  هتسب -  رادم  نیبرود  هحفص 58)عاونا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

DVRDVR لاناک   لاناک   1616 لاتیجید   لاتیجید طبض   طبض 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5800120 مالعا  زاگ و  یزاس  راکشآ  تازیهجت  هحفص 9)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تخاسریز5801708 ینابیتشپ  هعسوت و  یرادهگن ، یکیناکم -  یقرب و  تازیهجت  تاریمعت  یرادهگن و 
..و یکیزیف 

هحفص 9) 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

5800931 - اتسور یریوصت  شیاپ  هناماس  اقترا  هحفص 58)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5800931 - اتسور یریوصت  شیاپ  هناماس  اقترا  هحفص 58)هژورپ  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   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5800120 مالعا  زاگ و  یزاس  راکشآ  تازیهجت  هحفص 9)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5800419 افطا  یتساوخرد  هحفص 29)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزادنا5800555 هار  بصن و  قیرح و  افطا  مالعا و  هحفص 29)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5800925 ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  هحفص 29)لزان  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5801009 نالعا  متسیس  زا  لاکشا  عفر  یزاس و  هحفص 29)هنیهب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشنشتآ5801063 قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  ردناپسکا  هحفص 29)لوژام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5801235 قیرح  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  یرادهگن  یربهار و  ناشن و  شتآ  یورین  هحفص 29)رارقتسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5801409 نالعاو  راتسرپ  راضحا  بصن  قرب و  هحفص 29)یشکلباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تخاسریز5801708 ینابیتشپ  هعسوت و  یرادهگن ، یکیناکم -  یقرب و  تازیهجت  تاریمعت  یرادهگن و 
..و یکیزیف 

هحفص 9) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092134000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ هاگشیالاپ  رد  کینورتکلا  تظافح  گنیروتینوم  شخب  یاقترا  روظنمب  تسارح  نامتخاس  هعسوت  هرامش 998375  هصقانم  لوا  هبترم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داژن  یمشاه  دیهش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

شیالاپ تکرش  ،255 هرامش ، یلامش یارسشناد  شبن  ، هوکبآ نابایخ  ، دهشم  ، 9184675371 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
: تاصقانم نویسیمک  ربامن  -051-37285045 تاصقانم : نویسیمک  -051-37288016 تاصقانم : نویسیمک  ریبد  - 9184675371 یتسپ دک  داژن – یمشاهدیهشزاگ 

051-37285024

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا تظافح   :: 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

رد5801658 کینورتکلا  تظافح  گنیروتینوم  شخب  یاقترا  روظنمب  تسارح  نامتخاس  هعسوت 
هاگشیالاپ

هحفص 74) کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگشیالاپ هاگشیالاپ ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح گنیروتینوم   گنیروتینوم شخب   شخب یاقترا   یاقترا روظنمب   روظنمب تسارح   تسارح نامتخاس   نامتخاس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 9898
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نیگن  نامتخاس  هقبط 14  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000354 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  نیگن  نامتخاس  هقبط 14  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  - 

طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

الاک بصن  لیوحت و  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 
یعازخ یاقآ   35911416: یگنهامه نفلت.تسا  یمازلا  دیدزاب 

یحالف  35914983: سامت هرامش 

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نیگن   نیگن نامتخاس   نامتخاس   1414 هقبط   هقبط یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 107 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bdfmtax4sneda?user=37505&ntc=5800122
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5800122?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلامش ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید نیبرود  دیرخ  مالعتسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004220000023 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
نناک  EOS لدم یکشم  هندب  لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدروآ  تاحیضوت  لیاف  رد  نیبرود  لدم  دنرب و 

دشاب ربتعم  یتنراگ  تراک  یاراد 
دوش هتفرگ  سامت  یدارم  یاقآ  هرامش 09159842231  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

 : یتسپ دک  (ع ، ) نسح ماما  ناتسرامیب  یوربور   / ناکرا یهاگشناد  یرادا و  تیاس   / نیارفسا هداج  رتمولیک 5 درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415939563

32285802-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32285804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ وو   مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  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 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000037 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22169933-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرصبو یعمس  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000555 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  اب  قباطم  ادص  طبض  هاگتسدو  لاتیجید  ردروکر  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  قباطم  ادص  طبض  هاگتسدو  لاتیجید  ردروکر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043192-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

atem 1  m/e advanced panel10atem 1  m/e advanced panel10 وو     atem 1  m/e production s tudio 4katem 1  m/e production s tudio 4k هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 10 110 1

یرصبو یرصبو یعمس   یعمس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000038 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.دینک هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک هعجارم  تسویپ  تسیل  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22169933-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یترارح  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000360 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یترارح هدهاشم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

atem 1  m/e advanced panel10atem 1  m/e advanced panel10 وو     atem 1  m/e production s tudio 4katem 1  m/e production s tudio 4k هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 103103

یترارح یترارح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

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

یکیناکم5800078 دنب  بآ  یدنب -  بآ  رشاو  چالک -  هظفحم  یا -  هقلح  هدند  خرچ  نیبرود - مزاول  تیک 
روتکژنا گنیروا  گنیروا - تروص  هب  هدش  یریگ  بلاق  تکسگ  لاصتا - هقوط  یراشف - 

یساش  I/O متسیس ریذپ  همانرب  یقطنم  رگلرتنک  - گنیر یو  دنب  بآ   - تخوس هدنشاپ ) )

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5800119(- یکینورتکلا تامدخ  تازیهجت و  -) نیسح ماما  یمومع  هناخباتک  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا 
تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  یدقن -  تخادرپ 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف5800122 قبط  نیگن  نامتخاس  هقبط 14  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت
تسویپ

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

کسید5800136 دراه  هتسب -  رادم  نیبرود  هحفص 58)عاونا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نویسادنف5800198 اب  هارمه  یرتم  کتسد 3  اب  یرتم  یگدننار 12  ییامنهار و  نیبرود  هیاپ  دیرخ 
طوبرم

هحفص 46) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشناد5800272 تسارح  تهج  نیبرود  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرادم5800714 هب  امتح   . تسویپ تسیل  قبط  ریواصت  طبض  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 18
دوش هعجارم  تسویپ 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید5800722 نیبرود  دیرخ  هحفص 12)مالعتسا و  نیبرود  ( نیبرود

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

5800931 - اتسور یریوصت  شیاپ  هناماس  اقترا  هحفص 58)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5800934 نیبرود  بصن  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5800964MNA-DC5TWDLL - IFVSZ ینف دنرب و  تاصخشم  اب   5motor هحفص 58)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5800970MNA-DC4DWD - IF ینف دنرب و  تاصخشم  اب   FIX 4motor هحفص 58)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5801225 شیاپ  نیبرود  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5801412 رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

یرادربملیف5801456 هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدننک5801513 هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  هتسب -  رادم  یاهنیبرود  تاعطق  لباک و 
ناریا تفن  یلم 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5801668atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هحفص 12)هاگتسد نیبرود  ( نیبرود

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

یرصبو5801698 یعمس  هحفص 12)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

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

5801759atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هحفص 12)هاگتسد نیبرود  ( نیبرود

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

یترارح5801796 هحفص 12)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درگنسوس ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   . ددع سن 2 دراه  ( هاگتسد سن 1  ) هاگتسد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091740000017 زاین :  هرامش 

درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   Viking FS 1610 NAS لدم  TB 16 تیفرظ  windows storage server 2003 R2x64 لماع متسیس  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  روپ  یدمحا  هرامش 09178846854 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا  . . ددع ددع 22 سنسن   دراه   دراه (( هاگتسد هاگتسد 11 سنسن    ) ) هاگتسد هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001120000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801081 :: هرازه هرازه :: 1401/08/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 storage یزاس هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

storage یزاس هریخذ  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/11/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامزاس  - کالپ 1 ناشخرد -  نابایخ  شبن  یلامش -  کمالف  نابایخ  سدق -  کرهش  نارهت -   ، 1467863433 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا تمالس  همیب 

:: نفلت ::نفلت 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

5800202 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   . ددع سن 2 دراه  ( هاگتسد سن 1  ) هاگتسد هحفص 80)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5801081storage یزاس هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 80)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یریگ5801256 پآ  کب  رازفا  مرن  دراه -  اب  هارمه  هکبش  رب  ینتبم  تنوم  کر  زاس  هریخذ  رازفا  هحفص 12)تخس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

یرصبو5801698 یعمس  هحفص 12)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

storagestorage یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 106106
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000405 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینام یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  لدم 2400   GB 64 تیفرظ هنایار  دربراک   Quad Rank x4 DDR4 مر الاک :  مان 

نیون رتسگ 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکناب ربتعم  همان  تنامض  دصرد  تخادرپ 125 شیپ  تساوخرد  تروصرد   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
انیمولآ  تکرش  یمالعتسا  مرف  ردروتکاف  شیپ  *

ییاراد ) تمرف  ) یمسر تروص  هب  شورف  باسحتروص  لصا  *
هدنشورف هدهع  رب  تدوع  هنیزه  الاک  دیئات  مدع  تروص  رد  *

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88832642-021  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5800191 هحفص 82)مر  رورس  ( رورس

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

5801550( یتسویپ مالعتسا  دادعت  تاصخشم و  قبط  ) رورس قاتا   PLS رلرتنک هحفص 20)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس رورس مرمر   ناونع : : ناونع 107107
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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 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  هدش /  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  روسنس  اب  هارمه  ییولبات  یلاتیجید  رچرپمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001712 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HANBEC CORPORATION هدنزاس عجرم   HDO-200 LH لدم یتعنص  امد  هدننک  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

ناراک ورتپ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HANBEC CORPORATION هدنزاس عجرم   HDO-230 LH لدم یتعنص  امد  هدننک  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

ناراک ورتپ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنهامه یئازریم  سدنهم  الاک  دیرخ  سانشراک  اب  الاک  شورف  هیوست  هوحن  .دشابیم  یمازلا  یتکرش  ای  یهاگشورف  گربرس  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ظاحل  یراذگ  تمیق  رد  لمح  هنیزه  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  / 09123445311 ددرگ

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

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا زازا   هدش /  /  هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روسنس   روسنس اباب   هارمه   هارمه ییولبات   ییولبات یلاتیجید   یلاتیجید رچرپمت   رچرپمت ناونع : : ناونع 108108
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TBM جنسوب هاگتسد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000465 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   BFI هدنزاس عجرم   GT 2.0 لدم زاگ  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5800348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنسویاب دنرب  احیجرت  تناس  تسیب  هار  هس   cvc رتتک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000106 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مشق بط  رایهم  هدننک  هضرع  عجرم   INTRA یتراجت مان   7Frx20cm زیاس  323027DN لدم هار  هس  یزکرم  دیرو  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

احیجرت دنرب  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا  . irc دک یاراد  روتکاف  .هدنشورف  اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  دهشم .  هاگشناد  لاور  قبط  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هیدات  ذخا  هنومن و  لاسرا  اهدنرب  ریاس  یارب   . biosensors

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TBMTBM  جنسوب جنسوب هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 109109

تناس تناس تسیب   تسیب هار   هار هسهس     cvccvc رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 1101 10
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-82-1401-602-خ یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/7/23  زا   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5800449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح و قرب  یصصخت  ردام  تکرش  زا  ینف  هیدات  همان  نتشاد  طرش  هب  لخاد ) تخاس  یلخاد (  دنرب  ای  نشیربیو  روسنس  لباک  روسنس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 551 یبجر  سدنهم  ینف  سانشراک  رگید  یاههاگورین  ینف  هیدات 

لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  تعرس  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000835 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
رازف هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   IC CONTROLS هدنزاس عجرم   IC CONTROLS یتراجت مان  لدم 614  نیالنآ   pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

زیهجت
ددع 5 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
 . دشابیم 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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلخاد یلخاد دنرب   دنرب ایای   نشیربیو   نشیربیو روسنس   روسنس لباک   لباک وو   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

تعرس تعرس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1121 12
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نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5801036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  -314 رتنیرپسا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000175 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارهت نیزاسهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نارهت  نیزاسهب  هدنزاس  عجرم  ادزم 2000  تناو  ولج  ریگلگ  یور  یرمیلپ  امنهار  غارچ  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  عمش  لماک  ریاو  الاک :  مان 
تسد 30 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
وردوخ ناریدم  شورف  زا  سپ  تامدخ  شورف و  هدننک  هضرع  عجرم   chery 110 یراوس وردوخ  لماک  زویف  هبعج  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

وردوخ ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   BMW یتراجت مان   BMW وردوخ رلوک  روسرپمک  راد  دیجنم  یکیتسال  همست  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
وردوخ ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   BMW وردوخ ردنلیسرس  یکیتسال 7559528  گنلیش  الاک :  مان 

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

نمهب هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   N یرس وزوسیا  تنویماک  پاپوس  لیم  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

314 ردنلیسرس تشپ  با  گنلیش  - ددع 10 314 نادراگ دیجنم  - ددع  5 314 رویف هبعج  - تسد 30 314 عمشریاو - ددع 30 314 ریگلگ یور  امنهار  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف ناسانشراک  هدهعرب  الاک  تلاصا  دات  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ههامود لقادح  هجو  تخادرپ  - ددع 10 314 پاپوس لیم  روسنس  - ددع 30( الکاب یآ  )

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88320674-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: 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

ناریا5800167 زا  هدش /  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  روسنس  اب  هارمه  ییولبات  یلاتیجید  رچرپمت 
تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک 

هحفص 82) روسنس  ( روسنس

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

5800293TBM جنسوب هاگتسد  هحفص 82)روسنس  روسنس  ( روسنس

یکیتسال یکیتسال همست   همست یراوس -  -  یراوس وردوخ   وردوخ لماک   لماک زویف   زویف هبعج   هبعج -- ادزم ادزم تناو   تناو عمش   عمش لماک   لماک ریاو   ریاو  - - ادزم ادزم تناو   تناو ولج   ولج ریگلگ   ریگلگ یور   یور یرمیلپ   یرمیلپ امنهار   امنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
وزوسیا وزوسیا تنویماک   تنویماک پاپوس   پاپوس لیم   لیم هعطق   هعطق روسنس   روسنس  - - یکیتسال یکیتسال گنلیش   گنلیش  - - وردوخ وردوخ رلوک   رلوک روسرپمک   روسرپمک راد   راد دیجنم   دیجنم

113113
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تناس5800348 تسیب  هار  هس   cvc هحفص 82)رتتک روسنس  ( روسنس

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

یلخاد5800449 دنرب  ای  نشیربیو  روسنس  لباک  هحفص 82)روسنس و  روسنس  ( روسنس

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

تعرس5800838 هحفص 82)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

لماک5801036 زویف  هبعج  - ادزم تناو  عمش  لماک  ریاو   - ادزم تناو  ولج  ریگلگ  یور  یرمیلپ  امنهار  غارچ 
روسنس  - یکیتسال گنلیش   - وردوخ رلوک  روسرپمک  راد  دیجنم  یکیتسال  همست  یراوس -  وردوخ 

وزوسیا تنویماک  پاپوس  لیم  هعطق 

هحفص 82) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5800407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  هکبش  چیئوس  نف  متیا   2 ناونع : 

14012223 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس نفنف   متیا   متیا   22 ناونع : : ناونع 1141 14

پاکیپ پاکیپ ناسین   ناسین تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 115115
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:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ حرش  قباطم  پاکیپ  ناسین  تاعطق  ملق  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003158 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نغور پمپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هیلقن لیاسو  کج  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
تخوس قیرزت  لزان  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
تخت رشاو  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

رتلیف یفاص  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
تخت رشاو  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نیزنب یریگ  هزادنا  جیگ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
تخوس نزخم )  ) کاب الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

تخوس کاب  روانش  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  یلام  ینف /  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23776-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

زاف زاف هسهس   1616 وو 3232 یگدام یگدام وو   یرن   یرن تکوس   تکوس   2222 KWKW روتکاتنک روتکاتنک ناج   ناج ظفاح   ظفاح رپمآ   رپمآ 160160 وو 250250 کیتاموتادیلک کیتاموتادیلک ناونع : : ناونع 1161 16
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ 250و160 کیتاموتادیلک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناج ظفاح 

22KW روتکاتنک
زافهس 32و16 یگدامو یرن  تکوس 

پتسا تراتسا و  نتابشوب 
هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

تیفیکاب بوغرم و  سنج 
1101094953000777 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LU2BB0B لدم  AC V 24 نیبوب ژاتلو   A 32 روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یریما رابت  موصعم  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان  یتارباخم  متسیس   BTS دربراک  CN-NM یگدام یرن و  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
انداپ نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   UNELEC یتراجت مان   A 63 نایرج تدش   RCCB-4P-63A لدم یروتاینیم  لپ  ناج 4  تظافح  دیلک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   3VF4211-1DM41-OAAO لدم  A 250 کیتاموتا دیلک  الاک :  مان 
یرسک ناوت  ورتپ 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ایسآ سراپ  تعنص  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  سراپ  تعنص  اکرآ  هدنزاس  عجرم  کیرتکلا  چیئوس  یآ  یتراجت  مان   XB2-BA31 لدم تراتسا  نتاب  شوپ  الاک :  مان 

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

ایسآ سراپ  تعنص  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  سراپ  تعنص  اکرآ  هدنزاس  عجرم  کیرتکلا  چیئوس  یآ  یتراجت  مان   XB2-BA42 لدم پتسا  نتاب  شوپ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هنومن  لاسرا 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  یلیصفت  حرش 
هرکاسع و34430517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

دوش یراذگراب  هناماس  رد...وروتکاف  ، ینف تاعالطا 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5801219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150418 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/08/01 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5801272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

144683 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس رشیرپ  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/08/01 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک5800177 ناریا  قبط  اتید  هحفص 35)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 1171 17

چیئوس چیئوس رشیرپ   رشیرپ ناونع : : ناونع 118118

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

زا5800222 تسا  زاینربتعم  یتناراگاب   CISCO2960-PCL-POE-24 لدم هکبش  چیئوسددع  2
تسا هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا 

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5800407 چیئوس  نف  متیا  هحفص 87)2  چیئوس  ( چیئوس

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

پاکیپ5800452 ناسین  هحفص 87)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

روتپادآ5800628 تروپ -  لنپ 24  چپ  هکبش -  لباک   - SM ربیف اب  کشخ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف 
هنایار هکبش  یرون  ربیف  لدبم  هکبش -  اتید  چیئوس  یرون -  ربیف 

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون5800658 ویتکا  هحفص 35)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاف5800840 هس  32و16 یگدام یرن و  تکوس   22KW روتکاتنک ناج  ظفاح  رپمآ  250و160 هحفص 87)کیتاموتادیلک چیئوس  ( چیئوس

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

یتارباخم5801052 هحفص 35)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5801219 هحفص 87)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5801272 هحفص 87)رشیرپ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض مالقا   مالقا هیلک   هیلک تهج   تهج ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هئارا.دشاب   هئارا.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1717 ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرب تاعطق  ملق  17 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288003167 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامز دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
رتم هلر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نامز دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نامز دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

یرارطضا هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 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

5801436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  رتسوب  دول  هاگتسد  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001574000187 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .) یمن  شریذپ  لباق  هباشم  دک  ناریا   ) دنیامن مالعا  ار  یتساوخرد  یالاک  اب  طبترم  دک  ناریا  یتسیاب  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

.دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 
.دامن لصاح  سامت  یماما  یاقآ  یلخاد 1028  اب 

7618815676 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32116086-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116086-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک5800177 ناریا  قبط  اتید  هحفص 35)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هیلک5801187 تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  تاعطق  ملق  17
.دشاب یم  یرورض  مالقا 

هحفص 91) چوس  ( چوس

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

رتسوب5801436 دول  هاگتسد  هحفص 91)دیرخ 4  چوس  ( چوس

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

رتسوب رتسوب دول   دول هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یباراف ناتسرامیب  نت   20 رلیچ تهج  توص  قیاع  راوید  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000159 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق داقعنا  اب  .یتسویپ  تسیل  تامازلا  قبط  دهشم  یباراف  ناتسرامیب  نت  کنخاوه 220  رلیچ  یادص  شهاک  لرتنک و  تهج  هزاس  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامکی هیوست  یمسر . 

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21300395 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801473 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش سنارفنک  شیامه و  یاه  نلاس  زا  یخرب  ریوصتو  توص  یاه  متسیس  یربهارو  یروتارپا  یصصختو و  ینف  ینابیتشپ  تامدخ  تفایرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  تازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ -   2

هبتر دقاف  ینابیتشپ  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   3

تاکرادت هرادا  فکمه - هقبط  هعسوت -  نامتخاس  زکرم -  یرادرهش  ادهش - نادیم  دهشم -  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131292452 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرامیب ناتسرامیب نتنت     2020 رلیچ رلیچ تهج   تهج توص   توص قیاع   قیاع راوید   راوید تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 12 112 1

وو شیامه   شیامه یاه   یاه نلاس   نلاس زازا   یخرب   یخرب ریوصتو   ریوصتو توص   توص یاه   یاه متسیس   متسیس یربهارو   یربهارو یروتارپا   یروتارپا وو   یصصختو   یصصختو ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش سنارفنک   سنارفنک

122122
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیاف5800122 قبط  نیگن  نامتخاس  هقبط 14  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت
تسویپ

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

ناتسرامیب5800574 نت   20 رلیچ تهج  توص  قیاع  راوید  هحفص 93)تخاس  توص  ( توص

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

توص5801473 یاه  متسیس  یربهارو  یروتارپا  یصصختو و  ینف  ینابیتشپ  تامدخ  تفایرد 
یرادرهش سنارفنک  شیامه و  یاه  نلاس  زا  یخرب  ریوصتو 

هحفص 93) توص  ( توص

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

5801668atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هحفص 12)هاگتسد نیبرود  ( نیبرود

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

یرصبو5801698 یعمس  هحفص 12)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

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

5801759atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هحفص 12)هاگتسد نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  رتویپماک  تاعطق  و   - رگباچ روتینام - دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000071 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  حرش  هب  رتویپماک  تاعطق  و   - رگباچ روتینام - دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  22 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب لاسرا  هنیزه  دشاب - هدوزقا  شزرا  نودب  الاک   - دشاب هتشاد  یتناراگ  الاک   - تسویپ تسیل  حرش  هب  رتویپماک  تاعطق  و   - رگباچ روتینام - دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع 

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق وو    - - رگباچ رگباچ روتینام - - روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 107 ھحفص 96 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4g4pa7rkd5kgx?user=37505&ntc=5800111
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5800111?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت برغ  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
main h510
cpu 10100

ram 8
ssd 240

سالپ یج  روتینام 24 
وکست سوم  دروبیک و 

1101091948000031 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  نارهت  برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یزیزع اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  عون  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  برغ  تشادهب  زکرم  کالپ 393  یبرغ  بیغتسد  نابایخ  نیعمداتسا  راولب  یاهتنا  یدازآ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1349845951

66016016-021  ، 66006036-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66001931-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکست وکست سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک سالپ   سالپ یجیج   روتینام  2424   روتینام   main h510  cpu 10 100  ram 8 ssd 240main h510  cpu 10 100  ram 8 ssd 240 رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 124124
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تفریج هاگشناد   :: 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 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

5800301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000106 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیک .1 - 
روتینام .2
رتنیرپ .3
سوم .4

روتکژورپ وئدیو  .5
دروبیک .6

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  115 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  دیق  تسویپ  رد  لماک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 125125
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درگنسوس ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  انمض   . هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادمرد  لماک  رازفا  تخس  تازیهجت  ینف  تاصخشم  - رازفا تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس یتنارگ 3  . تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101091740000016 زاین :  هرامش 
درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

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

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2055  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   WEBCAM QUICKCAM 7500 000252-960 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 
گنژاوآ هدننک  هضرع 

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

باتفآ الاک  اتکین  هدننک  هضرع  عجرم   GOOD RAM یتراجت مان  لدم 1333   GB 4 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  روپ  یدمحا  هرامش 09178846854  اب  رتشیب  عالطا  تهج   . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DDR3DDR3  مرمر هنایار -  -  هنایار مکمک   بوبو    -  - LCDLCD  روتینام روتینام دیفس -  -  دیفس وو   هایس   هایس رگپاچ   رگپاچ یناگیاب -  -  یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا هنایار -  -  هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 126126

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

22lgmp 410 lg هاگتسد لدم   lg22in روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000044 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتینام دشاب  یم  هباشم  قوف  دک  ناریا  تاعطق 2 - مامت  هام  لقادح 36  دشاب  لانیجروا  یلصا و  یتناراگ  یاراد  دیاب  هدش  یرادیرخ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم سانشراک  هدات  زا  دعب  هجو  هنوگ  ره  تخادرپ  دوش  یم  هداد  رثا  بیترت  یناتسا  هدننک  نیمات  - 22lgmp 410 lg هاگتسد لدم   lg22in

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2222 lgmp 410  lglgmp 410  lg هاگتسد   هاگتسد لدم   لدم   lg22 inlg22 in روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوخرب زگ و  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح رتنیرپ  هاگتسد  هس  - رنکسا دکراب  هاگتسد  هس  - لانرتنیا دراه  هاگتسد  ود  - روتینام هاگتسد  هد  - سیک هاگتسد  تشه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004534000003 زاین :  هرامش 

راوخرب زگ و  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

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

1401/07/27 زاین :  خیرات 
راوخرب ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد  - دشاب ناتسا  یموب  هدننک  نیمات  دوش - ماجنا  سانشراک  روضحاب  لحم  رد  لیوحت  هطوبرم - سانشراک  دات  طرش  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعرب  لاسرا  هنیزه  - ربتعم

8344147966 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  جع )  ) رصع یلو  راولب  راوخرب  زگ  ناهفصا  راوخرب ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45728089-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45728087-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد هسهس   -- رنکسا رنکسا دکراب   دکراب هاگتسد   هاگتسد هسهس   -- لانرتنیا لانرتنیا دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد ودود   -- روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد هدهد   -- سیک سیک هاگتسد   هاگتسد تشه   تشه ناونع : : ناونع 128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قباطم  جنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف تاصخشم  قباطم  روتینام  تشپ  تکارب  هارمه  یس  یپ  ینیم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
1101005897000025 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنرب  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  یاهه  اگتسیا  تبوطر  امد و  گنیروتینام  متسیس  هاگتسد  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001319 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ابص قیقد  رازبا  یاه  متسیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LAMBERECHT یتراجت مان  لدم 0809  لاتیجید  جنس  امد  جنس و  تبوطر  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

یاقآ ای 09131961855  یاه 03432220888  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .تسویپ  تاصخشم  قبط  گنیروتینام  هاگتسد  دیرخ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یبجر 

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

32232500-034  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام تشپ   تشپ تکارب   تکارب هارمه   هارمه یسیس   یپیپ   ینیم   ینیم جنیا -  -  جنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 129129

تبوطر تبوطر وو   امد   امد گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراس تمکح  ناتسرامیب   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  دیرخ  حرش  تسا ،  هباشم  دک  ناریا  روتینام ،  یراوید  هیاپ  لارتناس و  متسیس  هارمهب  رامیب  یتایح  میالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101050258000013 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هداد  تدوع  الاک  دات ، مدع  تروص  رد  ددرگ ، لاسرا   IMED کرادم  ، هدنشورف اب  لمح  هیارک   ، ناتسرامیب رابنا  لیوحت  زور ، ات 45  تخادرپ 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09119241169  اب  زاین  تروص  رد  دوش ، 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا کینوساناپ 40  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000153 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یجاتم  یاقا  هرامش 09123043763  اب  لدم  باختنا  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805719-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ دیرخ   دیرخ حرش   حرش تسا ،  ،  تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا روتینام ،  ،  روتینام یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ وو   لارتناس   لارتناس متسیس   متسیس هارمهب   هارمهب رامیب   رامیب یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

131131

چنیا چنیا   4040 کینوساناپ   کینوساناپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 132132

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5800111 تسیل  حرش  هب  رتویپماک  تاعطق  و   - رگباچ روتینام - هحفص 95)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

سالپ5800282 یج  روتینام 24   main h510 cpu 10100 ram 8 ssd 240 رتویپماک لماک  متسیس 
وکست سوم  دروبیک و 

هحفص 95) روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک5800301 هحفص 95)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

مک5800426 بو   - LCD روتینام دیفس -  هایس و  رگپاچ  یناگیاب -  یا و  هناخریبد  رنکسا  هنایار -  سیک 
DDR3 مر هنایار - 

هحفص 95) روتینام  ( روتینام

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

580090922lgmp 410 lg هاگتسد لدم   lg22in هحفص 95)روتینام روتینام  ( روتینام

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

دکراب5800927 هاگتسد  هس  - لانرتنیا دراه  هاگتسد  ود  - روتینام هاگتسد  هد  - سیک هاگتسد  تشه 
یترارح رتنیرپ  هاگتسد  هس  - رنکسا

هحفص 95) روتینام  ( روتینام

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

روتینام5801059 تشپ  تکارب  هارمه  یس  یپ  ینیم  جنیا -  هحفص 95)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

تبوطر5801121 امد و  گنیروتینام  متسیس  هاگتسد  هحفص 95)دیرخ 4  روتینام  ( روتینام

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

هباشم5801543 دک  ناریا  روتینام ،  یراوید  هیاپ  لارتناس و  متسیس  هارمهب  رامیب  یتایح  میالع  روتینام 
دشاب یم  تسویپ  دیرخ  حرش  تسا ، 

هحفص 95) روتینام  ( روتینام

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

چنیا5801555 کینوساناپ 40  هحفص 95)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5800934 نیبرود  بصن  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

رد5801658 کینورتکلا  تظافح  گنیروتینوم  شخب  یاقترا  روظنمب  تسارح  نامتخاس  هعسوت 
هاگشیالاپ

هحفص 74) کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

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 " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهاگشناد داهج   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ASUS GT730-SL-2GB کیفارگ تراک  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SCANER EPSON V19 - PROFECTION ددع کی 

1201005005000038 زاین :  هرامش 
یهاگشناد داهج  هدننک :  رازگرب 

 ASUS GT730-SL-2GB کیفارگ تراک  ددع   2 - 
SCANER EPSON V19 - PROFECTION ددع کی 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
UNN 3 دادعت : 

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

تساوخرد قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1314744513 یتسپ :  دک  کالپ 1270 ،  یزار  رخف  شبن  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66495017-021  ، 66462002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66400730-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SCANER EPSON V19 -  PROFECTIONSCANER EPSON V19 -  PROFECTION  ددع ددع کیکی     ASUS GT730-SL-2GBASUS GT730-SL-2GB کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5801715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  تامدخ  بصن و  هارمه  هب  ییوردوخاکینوتلت  سا  یپ  یج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا  ربتعم و  یتناراگ  اب 

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  تسیمازلا 
1101001276000054 زاین :  هرامش 

راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رصن هشیدنا  نایار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اکینوتلت  یتراجت  مان   Fmb920 لدم وردوخ  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  تاقلعتم  هیلک  یرازفا و  مرن  تامدخ  بصن و  هارمه  هب  دصقم  ات  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نابز5800133 نوناک  عماج  هناماس  رد  کدوک  یلم  هنفه  هژیو  فیفخت  یزاس  هدایپ  هحفص 12)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5800263( شیوداپ ) یموب سوریو  یتنآ  هلاسکی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 12)نیمات ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5800478 هلاس  هس  هحفص 12)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رابنا5800503 یارب  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5800834 مرن  یرادهگن  ینف و  هلاس  کی  هحفص 12)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریگ5801256 پآ  کب  رازفا  مرن  دراه -  اب  هارمه  هکبش  رب  ینتبم  تنوم  کر  زاس  هریخذ  رازفا  هحفص 12)تخس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5801554SCANER EPSON V19 - ددع کی   ASUS GT730-SL-2GB کیفارگ تراک  ددع   2
PROFECTION

هحفص 105) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

وردوخ وردوخ ساسا   یپیپ   یجیج   ناونع : : ناونع 134134

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5801573 مرن  هارمهب  بایغ  روضح  هاگتسد  هحفص 12)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناخروتوم5801592 هچراپکی  نیالنآ  شیاپ  رازفا  هحفص 20)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

وردوخ5801715 سا  یپ  هحفص 105)یج  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتویپماک5800301 هحفص 95)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف5800797 هرادج  کت  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یدالوف5800857 هرادج  کت  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 107 ھحفص 107 
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