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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 رهم   رهم هبنش  2727   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4040))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 48 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( 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 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 10  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( 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

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091138000095 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5810487 :: هرازه هرازه :: 1401/08/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفاک مزال و  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاموزلم  رگید  تاعطق و  ، تازیهجت زا  معا  ، الاک دحاو  عومجم 270  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا  یروانف  دحاو...و 

ناهفصا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف دحاو...و  یفاک  مزال و  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاموزلم  رگید  تاعطق و  ، تازیهجت زا  معا  ، الاک دحاو  عومجم 270  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تاعالطا

لایر   3,175,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:30 تعاس : 1401/11/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   ، 8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایسآ روآ  ناوت  دالوف  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/08/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد یصاصتخا  یاهرازفا  مرن  ایسآ  روآ  ناوت  دالو  عیانص فـ دیلوت  هزوح  رد  لاعف  یقوقح  طیارش  نیدجاو  زا  هلیسونیدب  راکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عیانص تکرش  هدش  مامت  یاهب  تیریدم  هبساحم و  هناماس  یریدم و  هناماس  تیفیک  دیلوت و  تیریدم  هناماس  تاکرادت ، تیریدم  هناماس  ماجنا  تهج  ددرگ  یم 

ددرگ یم  تو  ـ عد ـیـا  سآ روآ  ناو  دالوف تـ

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مراهچ هقبط  کالپ 6  کوان ، هچوک  الدنام ، نوسلن  نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  تکر  ـن شـ یا ـه  ناخریبد  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: tavanavar.com/pr1123نفلت 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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف دحاو   دحاو یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاموزلم   تاموزلم رگید   رگید وو   تاعطق   تاعطق ،، تازیهجت تازیهجت زازا   معا   معا ،، الاک الاک دحاو   دحاو   270270 عومجم   عومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

وو هبساحم   هبساحم هناماس   هناماس وو   یریدم   یریدم هناماس   هناماس تیفیک   تیفیک وو   دیلوت   دیلوت تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس تاکرادت ، ، تاکرادت تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یصاصتخا   یصاصتخا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع
تیریدم تیریدم

22
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیعجارم5810043 ییوردوخ و  یلنسرپ ، ددرت  لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 6)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرااب  یلومعم  شور  هب  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/07/27   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/08/09   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیعجارم ییوردوخ و  یلنسرپ ، ددرت  لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 70/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 3/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا -  A تراپ لوا –  هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  نادیم  زا  رتالاب  ینامیلس – مساق  دیهش  راولب  زاوها –   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

06134146319 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

جارس  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810475 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8  زا   - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا )  ) رطق 1/2 رد  سالک  لداعم  کشخ  همین  ای  کشخ  تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ   - 401  - 3  - 240 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( کیتابر بالضاف (  یاه  هکبش  یرتموئدیو  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ  - 401 - 3 - 241

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 292 تکرش  تالماعم  هناخریبد  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 388  8-36680030-031 :: نفلت :: www.abfaesfahan.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیعجارم نیعجارم وو   ییوردوخ   ییوردوخ یلنسرپ ، ، یلنسرپ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

یرتموئدیو یرتموئدیو نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ چنیا - ) - ) چنیا  ) ) 1/21/2 رطق   رطق ردرد   سالک   سالک لداعم   لداعم کشخ   کشخ همین   همین ایای   کشخ   کشخ تجتج   یتلوم   یتلوم بآبآ   روتنک   روتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( کیتابر کیتابر بالضاف (  (  بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش

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 48 ھحفص 6 
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نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هصقانم دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  / 1401 / 012 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

torc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ طسوت  روانش  فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   ، یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازبا متسیس  لاصتا  نارهت و  هاگشیالاپ  نزاخم  هطوحم  رد  عقاو  روانش  فقس  نزاخم  تهج   CF3I زاگ اب  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،

قیرح و یاههدنبای  اهروسنس و  نینچمه  یبونج و  یزکرم و  یناشنشتآ  لرتنک  قاتا  هب  رادشه  نالعا  متسیس  لاصتا  نزاخم ، لرتنک  قاتا  ات  رادشه  نالعا  قیقد و 
 ، هژورپ لحم  هب  لمح  اهنآ ،  زاین  دروم  یجراخ  یلخاد و  مالقا  نیماتو  روکذم  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب و  هرهب  بصن ،  یاهلمعلاروتسد  هیهت  نینچمه 

ماجنا زاین و  دروم  حلاصم  رازبا و  یناسنا ،  یورین  نیمات  بصن ،  ییارجا  تایلمع  هاگراک  زیهجت  بصن و  نامز  ات  هژورپ  لحم  رد  هدش  یرادیرخ  یاهالاک  یرادهگن 
 . امرفراک ناگدنیامن  هب  نآ  لیوحت  اه و  متسیس  یزادنا  هار  زاین و  دروم  یدرکلمع  یاه  تست 

هام  24 راک : ماجنا  تدم 

 - راک ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هبتر 1  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ یقوقح و  روما  قاتا 122 - یتشهب – دیهش  نامتخاس  نارهت - تفن  شیالاپ  تکرش  رهش ، رقاب  هب  هدیسرن  مق ، میدق  هداج  یادتبا  نارهت ، سردآ   :: سردآ سردآ

(43034  ) یلخاد  55901021-51 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

(43009  ) هیدات  55209296 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ینف / / 14 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  زا 1401/7/26   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لحاس حبص   :: عبنم :: 1401/08/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810555 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

diRection finder (DF هاگتسد هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 90.000.000.000 

هام راک 8  یارجا  تدم 

لایر غلبم 4.500.000.000  یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه  هقبط  یزکرم  نامتخاس  ییاجر  دیهش  یردنب  عمتجم  هرادا  یزکرم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
نامیپ و روما  نارمع -  یسدنهم و  دحاو  ناگزمره  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب  : راذگ هصقانم  هاگتسد  سردآ 

یگدیسر
لک ریدم  رتفد  موس -  هقبط  لک -  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  ییاشگزاب 

07632123606 :: نفلت :: setadiran.ir shahidrajaeeport.pmo.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

زاگ زاگ طسوت   طسوت روانش   روانش فقس   فقس نزخم   نزخم قیرح  2727   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ  ، ، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 55

diRection finder (DFdiRection finder (DF هاگتسد   هاگتسد هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 48 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " 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

روانش5810550 فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   ، یحارط
زاگ طسوت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرآ همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  ات 10  رثکادح  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5809988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS هکبش و یا ،  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: INFO@ARMANINS.COMسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS وو   هکبش   هکبش یایا ،  ،  هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 48 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناگزمره ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ ینف /13 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم ردعبنم تکرش  همانتنامض  خروم 1401/08/18 - تعاس 14  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 14:00 خروم 1401/8/21  ات  رثکادح  هصقانم 

5810090 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم لایر - درایلیم  هیلوا 510  دروآرب  ثادحالادیدج -  ییایرد  عجرم  نامتخاس   mrcc و vts زکرم یتارباخم  یتازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام راک 6  یارجا 

- لایر نیمضت 16/200/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - ییاجر دیهش  یردنب  عمتجم  ناگزمره -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یزکرم  هناخریبد  همانتنامض  یوتحم  فلا  تکاپ  افرص  یکیزیف  لیوحت   :: سردآ سردآ
فکمه هقبط  یزکرم -  نامتخاس 

لک ریدم  رتفد  موس -  هقبط  لک -  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  تاداهنشیپ : ییاشگزاب 

:: نفلت :: - www.setadiran.ir www.shahidrajaeeport.pmoirنفلت تیاسبو تیاسبو
iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  وذ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810499 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  داتس 2001001056000012  تبث  هرامش  هب  یزکرم  تارادا  نامتخاس  رد  هارمه  نفلت  یهد  نتنآ  تیعضو  دوبهب  اقترا و  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

لایر  دانسا 4/000/000  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 4/000/000/000  غلبم 

نانکراک یرادا  روما  هناخریبد و  هریاد  یزادرپراک ، لک  هرادا  ناریا ، یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5809942 یتظافح  یتراظن و  متسیس  لماک  یارجا  ویسپ و  تازیهجت  هحفص 12)نیمأت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیعجارم5810043 ییوردوخ و  یلنسرپ ، ددرت  لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 6)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

نامتخاس نامتخاس   mrccmrcc وو     vtsvts زکرم   زکرم یتارباخم   یتارباخم یتازیهجت   یتازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88

تارادا تارادا نامتخاس   نامتخاس ردرد   هارمه   هارمه نفلت   نفلت یهد   یهد نتنآ   نتنآ تیعضو   تیعضو دوبهب   دوبهب وو   اقترا   اقترا هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت 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 48 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

باهر یسدنهم  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تدم 45  هب  دادرارق  داقعنا  خیرات  زا  ارجا  نامز  تدم  زیربت - یرهش  راطق  طخ 2  هژورپ  زاین  دروم  هقلعتم  تازیهجت  یزلف و  بلاق  زا  یشخب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- یمیوقت

نیماضت عاونا  تروصب  لایر  درایلیم  نیمضت 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبتک  تروصب  امرفراک  هصقانم  نویسیمک  طسوت  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
یلخاد 181  نفلت 021887317021  یبرغ پ 3  مهدراهچ  ک  تسراخب )  ) ریصقدمحا دیهش  نیتناژرآ خ  نادیم  نارهت 

نفلت 041-36674699 زیربت  یرهش  راطق  طخ 2  هژورپ  هاگتسیا 16  یهام  رازاب  بنج  نارادساپ  راولب  زیربت 

:: 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

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001278000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810151 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هبرگ  مشچ  یکیفارت و  هکشب  کنات ، نشاک  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یا  هبرگ  مشچ  یکیفارت و  هکشب  کنات ، نشاک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,060,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   653,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش راطق   راطق   22 طخطخ   هژورپ   هژورپ زاین   زاین دروم   دروم هقلعتم   هقلعتم تازیهجت   تازیهجت وو   یزلف   یزلف بلاق   بلاق زازا   یشخب   یشخب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ وو   یکیفارت   یکیفارت هکشب   هکشب کنات ، ، کنات نشاک   نشاک دیرخ   دیرخ 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 48 ھحفص 10 
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 95/401/24و 95/401-25و 11-95/401 یهگآ یهگآ هرامش   جنپهرامش تیاغل  خروم 1401/07/30  هبنش  زور  زا   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش 1401/08/05

حبص هراتس   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810501 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   29/938/000/000 دروارب :  ناتسا  حطس  یتیزوپماک  مئالع  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   8/612/028/755 دروارب :  باصق  ییاتسور  هار  یزاسهب  لیمکت 

لایر  36/773/892/823  : دروارب یسابع  رئاز  دابآ  دومحم  روحم  یرتم  یلصفم 6  کولب  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و 

هام  4 و 6و 15  راک :  ارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 

یربارت هار و  هتشر  هبتر 5 

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادها و  لک ر  هرادا  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

3-07733331281 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 18   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 19   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810515 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 14:40   - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   :: سردآ سردآ
مان 88999737 و 85193798 تبث  رتفد 

:: 034-41934و036-61320077 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیعجارم5810043 ییوردوخ و  یلنسرپ ، ددرت  لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 6)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

روحم روحم یرتم   یرتم   66 یلصفم   یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ییاتسور - - ییاتسور هار   هار یزاسهب   یزاسهب لیمکت   لیمکت یتیزوپماک - - یتیزوپماک مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

رباعم رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم 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 48 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یا  هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/109 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5809942 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/08/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه یتظافح  یتراظن و  متسیس  لماک  یارجا  ویسپ و  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 1.000.000  دیرخ  یداهنشیپ -  غلبم  دصرد  لقادح 5  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناچوق ناوریش -  هداج  رتمولیک 12  ناوریش ، یلامش ، ناسارخ  : اهتکاپ شیاشگ  یکیزیف و  تاکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

هناماس 1456  05836343546 :: نفلت :: setadiran.ir tender.tpph.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05836343550 :: 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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا ) هلحرمود   ) یمومع هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87410017 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/07/26  زا  : داتس هناماس  رد  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/8/5

5810020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینماف زاگ  راشف  تیوقت  تاسیسأت  هب  طوبرم  یاه  تیلاعف  کینورتکلا و  تظافح  یاه  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همانیهاوگ نتشاد  تفن و  ترازو  تسارح  نامزاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هعسوت  لک  هرادا  زا  یتینما  ینف و  تیحالص  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یعامتجا هافر  نواعت و  راک ، هرادا  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص 

:: سردآ سردآ

081384120 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

یلخاد 4  08138200960 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه یتظافح   یتظافح وو   یتراظن   یتراظن متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1414

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت تاسیسأت   تاسیسأت هبهب   طوبرم   طوبرم یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف وو   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 48 ھحفص 12 
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نادابآ یرادرهش   :: 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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5810041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات هدننک و  تساوخرد  دحاو  تقفاوم  قبط  هلاسکی  کازتشا  اب  هربراک  شیوداپ 210 هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صیخشت ماقم 

1101094840000144 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   PADVISH یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   Padvish Ultimate شیوداپ هکبش  هخسن  سوریو  یتنآ  ناونع  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ نما  هکبش  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  نما  هدنزاس  عجرم  ناریا 

هتسب 210 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماقم ماقم دات   دات وو   هدننک   هدننک تساوخرد   تساوخرد دحاو   دحاو تقفاوم   تقفاوم قبط   قبط هلاسکی   هلاسکی کازتشا   کازتشا اباب   هربراک   هربراک 2 102 10 شیوداپ   شیوداپ هکبش   هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع
صیخشت صیخشت

1616

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

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

زا 48 ھحفص 13 
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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 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

5810049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( شیوداپ  ) یموب سوریو  یتنآ  هلاسکی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  ، نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000129 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 

لاوس هنوگره  تروصرد.تفرگ  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  رد  یمالعا  دافم  ساسارب  یتسیاب  یم  تداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 81313754  اب  ماهبا  ای 

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

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5810430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یباختنا  یالاکدک  نمض  رد  ، تسویپ تساوخرد  حرش و  قبط  ددع  500 دادعت سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000433 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایزاین هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان  لدم 7610  یتینما  یاه  متسیس  یکینورتکلا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 500 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم 3- هدنشورف  هدهعب  افبآ  تکرش  ات  لمح  هنیزه  -2 .یرادا لحارم  ماجناو  سانشراک  داتو  لاسرا  زا  سپ  یراک  هام  2 دقن تخادرپ  هوحن  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادمرد  هارمه  نفلت  هرامش  مالعا  نینچمهو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  -4 .تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاکدکزا 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375522-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( شیوداپ شیوداپ  ) ) یموب یموب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، نیمات نیمات ناونع : : ناونع 1717

یتینما یتینما یاه   یاه متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک -- سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 48 ھحفص 14 
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5810435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یباختنا  یالاک  دک  نمضرد  ، تسویپ حرش  تاصخشم و  قبط  سوریو  یتنآ  ددع  110 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000434 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایزاین هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان  لدم 7610  یتینما  یاه  متسیس  یکینورتکلا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 110 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهعبافبآ  تکرشرابنا  ات  لمح  هنیزه  -2  . یرادا لحارم  ماجناو  داتو  لاسرازا  سپ  یراک  ههام  2 دقن تخادرپ  هوحن  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادمرد  هارمه  نفلت  هرامش  مالعا  نینچمهو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  -4 .تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاکدکزا 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375522-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ددع   ددع 1101 10 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 48 ھحفص 15 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ 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

5810093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179000948 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یردیح یسیع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SANMU یتراجت مان   TOUCH SCREEN 8 لدم یسمل  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
ربار ریات و  اسای  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   FUJI هدنزاس عجرم   TOUCH SCREEN-HMI یتراجت مان   UG221 H-LE4 لدم یسمل   HMI لنپ الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2

.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسمل یسمل   HMIHMI لنپ   لنپ // یسمل یسمل دیلک   دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 2020
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریرب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001586 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9107 لدم  HART ریرب لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9113 لدم امد  ریرب  لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ اب  هارمه  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریرب ریرب ناونع : : ناونع 2 12 1
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5810217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتموتکرفر یگدروخ  لس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003496 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هنایمرواخ  متسیس  لرتنک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PTR100-Compact لدم لولحم  سکیرب  یریگ  هزادنا  نیال  نیا  رتموتکرفر  الاک :  مان 

هنایمرواخ متسیس  لرتنک  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   METROHM AUTOLAB هدنزاس عجرم   PGSTAT204 لدم یهاگشیامزآ  تاتساوناولگ  تاتساویسناتپ  الاک :  مان 

راکتبا نیون  زیلانآ  شجنس و 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ قبط  هاگتسد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تاتساوناولگ   تاتساوناولگ تاتساویسناتپ   تاتساویسناتپ یریگ -  -  یریگ هزادنا   هزادنا نیال   نیال نیا   نیا رتموتکرفر   رتموتکرفر ناونع : : ناونع 2222
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نادمه ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ یریگ  هزادنا  یاه  رازبا  هب  فرصم  طاقن  زیهجت  حرط  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001308000019 زاین :  هرامش 

نادمه یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلحرم 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515914481 یتسپ :  دک  نادمه ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  همیب  نادیم  هب  هدیسرن  داهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32671390-081  ، 38220737-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38220225-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بآبآ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه رازبا   رازبا هبهب   فرصم   فرصم طاقن   طاقن زیهجت   زیهجت حرط   حرط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2323
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NARFOAM KAE CO2 SYSTEM PACKEGE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004062 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   PETROYAS FZE یتراجت مان   C6640-0020 لدم هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هئارا  کالم  تسویپ  لیاف  هدوب و  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

تفرگ دهاوخن  رارق  دات  دروم  یدنه  ینیچ و  یالاک  - دوب دهاوخ  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنزه 

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

83768035-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NARFOAM KAE CO2  SYSTEM PACKEGENARFOAM KAE CO2  SYSTEM PACKEGE ناونع : : ناونع 2424
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون 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

5810237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دامرف هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  افطل   - هبترم 1  - دابارهم خهاگدورف  ینف  هرادا  یاه  هزوح  یمامترد  هدافتسا  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروم 6

 - لماک هرهم  چیپ  تسب و  هارمه  هب  چنیا  لزان 3  هلول  ددع  اب 6  هارمه  چنیا  رلگنیرپسا 8  زیاس 125 -  یکیتسال  گنیلپوک  زیاس 105 -  یکیتسال  گنیلپوک  دیرخ 
ACE12 ناقاتای

1101001493000243 زاین :  هرامش 
دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

یراکزور یتخادرپ 30 - نیتم سدنهم  سامت 02161022380 نفلت  - دشابیم دابارهم  هاگدورف  لیوحت  لحم  - دوشیم هدا  تدوع د  ینیچ  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف  ، لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023200-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: 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

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1507-14011047 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5810143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 27-07-1401 عورش 25-07-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  - D&D100 ییورو یریز  لانگیس  درب  یکینورتکلا  تاعطق  تس  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

ناقاتای ناقاتای لماک -  -  لماک هرهم   هرهم چیپ   چیپ وو   تسب   تسب هارمه   هارمه هبهب   چنیا   چنیا لزان  33   لزان هلول   هلول ددع   ددع   66 اباب   هارمه   هارمه چنیا   چنیا   88 رلگنیرپسا   رلگنیرپسا یکیتسال   - - یکیتسال گنیلپوک   گنیلپوک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ACE12ACE12

2525
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دازریمهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسا هباشم  دک  ناریا  (- ددع 20 دادعت هب  فیدر  12) تسویپ تسیل  قبط  یتینما  یاه  نیبرود  بصن  هب  طوبرم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دازریمهش یرادرهش  لحمرد  لیوحت 

1101090480000044 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  دازریمهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N11A.U1F0100OK دک  Nexans-Cat6A لدم  m 10 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
رهش یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحمرد لیوحت  - تسا هباشم  دک  ناریا  (- ددع 20 دادعت هب  فیدر  12) تسویپ تسیل  قبط  یتینما  یاه  نیبرود  بصن  هب  طوبرم  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهاش -09123317127 .ددرگ تبث  هناماس  رد  سانجا  لک  تمیق  عمج  - دازریمهش یرادرهش 

3571846397 یتسپ :  دک  دازریمهش ،  یرادرهش   - ماما راولب  - دازریمهش رهش ،  یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662121-023  ، 33664853-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664560-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحت لیوحت -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (-(- ددع ددع 2020 دادعت دادعت هبهب   فیدر   فیدر 1212 )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتینما   یتینما یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن هبهب   طوبرم   طوبرم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دازریمهش دازریمهش یرادرهش   یرادرهش لحمرد   لحمرد

2727

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

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

زا 48 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rlpyfsr7d4uvz?user=37505&ntc=5810199
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5810199?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5810295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسیل  قبطویسپ  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000067 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  تسیل  قبطویسپ  هکبش  تازیهجت  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحملگ یاقآ  03132203895 سامت نفلت  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هپس  کنابرابناات  لمح  هنیزه   :: 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

یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  هواز  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

یوضر 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   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5810299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- رتم 240-40 فالغ - رتم 500 یسملباک - رتم 700-63 فالغ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091281000039 زاین :  هرامش 

هواز نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

هواز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 09151300329 تاعالطا  - رتم 240-40 فالغ - رتم 500 یسملباک - رتم 700-63 فالغ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9549847494 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  بنج  هواز -  ناتسرهش  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53726217-051  ، 53723096-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53723246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم تسیل   تسیل قبطویسپ   قبطویسپ هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2828

-- رتم رتم 240240 -- 4040 فالغ فالغ -- رتم رتم 500500 یسملباک یسملباک -- رتم رتم 700700 -- 6363 فالغ فالغ ناونع : : ناونع 2929
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5810312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  رصعیلو -  نادیم  هبعش  زاین  دروم  هکبش  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعلاطم  تقد  هب   pdf لیاف  - دشابیم هباشم  دک 

1101004961000032 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 1 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همه  . دنکیمن تخادرپ  اه  هنومن  دات  مدع  تروص  رد  یغلبم  چیه  کناب  دشابیم -  هدننک  نمات  هدهع  هب  تسویپ  لیاف  قبط  اه  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسین لوبق  لباق  سنزگن  دنارگل و  دنرب   . دشاب  lszh دیاب لباک  دروک و  چپ  دشاب -  قیرح  دض  دنرب و  کی  زا  دیاب  الاک 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا  - - دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   الاک   الاک لاسرا   لاسرا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رصعیلو -  -  رصعیلو نادیم   نادیم هبعش   هبعش زاین   زاین دروم   دروم هکبش   هکبش تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب     pdfpdf  لیاف لیاف  - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک  
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راهب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

5810336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  دوجوم  تسویپ  رد  تاصخشم  اب  لماک  روط  هب  مالقا  هک  چوسو  ...... نوتسیک  هکبش ،  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093485000070 زاین :  هرامش 

راهب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 

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

راهب رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( رابتعا نیمات  بسحرب   ) ههام روتکاف 6  هیوست  دنراد .  رتفد  نادمه  رد  هک  تسا  ییاه  تکرش  اب  تیولوا  تسا -  یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیریگب سامت  هرامش 08134509483  اب  زاین  تروص  رد  دشاب .  یم 

6531853144 یتسپ :  دک  دیما ،  کینیلک  بنج  ماما  خ  راهب - راهب ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34509480-081  ، 34504140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34508400-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت لامش  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون 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

5810370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . . دشاب دشاب یمیم   دوجوم   دوجوم تسویپ   تسویپ ردرد   تاصخشم   تاصخشم اباب   لماک   لماک روط   روط هبهب   مالقا   مالقا هکهک   چوسو   ...... ...... چوسو نوتسیک   نوتسیک هکبش ،  ،  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3131

قرب قرب وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حالص هفرص و  تیاعر  اب  تمیق  نیرت  بسانم  راک و  تیفیک  نیرتهب  اب  قرب  هکبش و  تامدخ  تازیهجت و  دیرخ  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیم ماجنا  ینف  هتیمک  دات  زا  سپ  یزیراو.تلود 

مرن برد  هارمه  هب  لانیجروا  دنارگل  کنارت 100*50  - 
لانیجروا دنارگل  نشیتراپ  - 

لانیجروا دنارگل  یجراخ  هیواز  - 
لانیجروا دنارگل  یلخاد  هیواز  - 

لانیجروا دنارگل  دنب 80  هت  - 
لانیجروا دنارگل  هار 80  هس  - 

...و لانیجروا  دنارگل  تخت 80  - 
...یهگآ لصا  رد  فیدر   26

تامدخ : تسیل 
( تاقلعتم هیلک  هارمه  هب   ) دیدج کنارت  بصن  - 

یتلیه  بوکخیم  اب  رتمیتناس  یانهپ 5  هب  هزیناولاگ  قرو  اب  یرتم  لصاوف 15  رد  فقس  هب  راهم  دیدج و  لب  یسکلف  یموطرخ و  هلول  بصن  - 
...یهگآ  لصا  رد  فیدر  ...و 13  درادناتسا  قباطم  تینوی  تفه  کر  شیارآ  بصن و  - 

1101000454000006 زاین :  هرامش 
نارهت لامش  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

قرب تازیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  تس  باکت  یتراجت  مان   kg 70 یبوچ تلاپ   100x120 cm زیاس  ST37 درگلیم رد  همست  گنیتیرگ  یدالوف  هکبش  الاک :  مان 
باکت دالوف  و 

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

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
تسویپ یاهلیاف  قباطم  1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یزیراو.تلود  حالص  هفرص و  تیاعر  اب  تمیق  نیرت  بسانم  راک و  تیفیک  نیرتهب  اب  قرب  هکبش و  تامدخ  تازیهجت و  دیرخ  هژورپ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم ماجنا  ینف  هتیمک  دات 

1911618518 یتسپ :  دک  کالپ 153 ،  دامادریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22257643-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22257730-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5810438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  بالقنا  نامتخاس  هکرابم  هرادا  نامتخاس  تارباخم  قرب و  ، هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف  اب  هیلخت  لمح و 

نایمارگ سدنهم   09138986289
1101003543000162 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   ACYRK2 لدم ردولوتا  پیت  دربراک  تینوی  کر 2  لیر  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتپادآ5810158 هحفص 30)چیئوس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشم5810176 دک  ناریا  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  یاه  مزاول  هکبش و  تحت  نیبرود 
.دوش یراذگراب  جرد و  تسویپ  هگرب  رد  اهتمیق  زیر  - تسا

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نامتخاس نامتخاس تارباخم   تارباخم وو   قرب   قرب ،، هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدید و بیسآ  یتاعالطا  یکیفارت و  یاه  ولبات  یزاس  زاب  تمرم و  یکیفارت و  یاهولبات  یوررب  گنربش  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  قباطم  ) هدوسرف

1101001423000122 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158420 هرامشاب  نایئالوج  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسردو  لماکار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدوسرف هدوسرف وو   هدید   هدید بیسآ   بیسآ یتاعالطا   یتاعالطا وو   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم وو   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات یوررب   یوررب گنربش   گنربش بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  یرادناتسا   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5810175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  ناریا  زا  ددرت  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خیرات 1404/03/26 هب  هنازخ  دانسا  تخادرپ  هوحن 

1101000056000028 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNM لدم دنلب  یا  هشیش  ینایم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNS لدم دنلب  یا  هشیش  یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

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

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  ناریا  زا  ددرت  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
خیرات 1404/03/26 هب  هنازخ  دانسا  تخادرپ  هوحن 

8815713111 یتسپ :  دک  یناشاک ،  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31343160-038  ، 31343101-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330125-038 :: 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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

setadiran.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 11:30  خساپ  لاسرا  تلهم   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  هورگ  رازبا - برد  یتعنص  نتراک  یرداپ  یلومعم  دنب  مارآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یشیرق نامتخاس  هاگشناد 18  یوربور  هاگشناد  :: خ  سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1404/03/261404/03/26 خیرات   خیرات هبهب   هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم ناریا   ناریا زازا   ددرت   ددرت تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 3535

رازبا رازبا برد   برد یتعنص   یتعنص نتراک   نتراک یرداپ   یرداپ یلومعم   یلومعم دنب   دنب مارآ   مارآ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  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 18 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش نیرز  هبعش  یدالوف )  ) یقرب هرکرک  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001193000016 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوگخساپ 09131285921 .تسیمازلا خساپ  تهج  هناماس  رد  مالعتسا  قاصلا  لیمکت و  لحم ، زا  دیدزاب  نینچمه  یتسویپ  راک  حرش  ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمرظندم ناهفصا  ناتسا  رد  افرص  طیارشلادجاو  ناراکنامیپ  )

8173794591 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  دیحوت -  هار  راهچ  دیحوت -  خ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36260501-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36252492-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( یدالوف یدالوف  ) ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5809976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  حرش  قبط  لمح  لباق  یفارگومرت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  یاهدک  ناریا 

1101093567000116 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش تعنص  اتلد  یسدنهم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   ITI یتراجت مان   P400 لدم یتعنص  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه متیآ   متیآ اباب   وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم افرص   افرص هدش   هدش هئارا   هئارا یاهدک   یاهدک ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش قبط   قبط لمح   لمح لباق   لباق یفارگومرت   یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
درادن درادن تقباطم   تقباطم هدش   هدش تساوخرد   تساوخرد

3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5810016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یبناج  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001059000037 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  رتسگ  دید  نمیا  یتآ  هدنزاس  عجرم   GF-IF16PRE50SH GRIFFIN لدم تباث  زنل  اب  ماد  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رتسگ دید  نمیا  یتآ  هدننک  هضرع 
ددع 22 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب مادقا و  هگرب  ءاضما  رهم و  پاچ ، هب  تبسن  هدننک  نیمات  دراد  ترورض  تسویپ -  تاصخشم  حرش  هب  یبناج  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هگرب  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  نودب  تمیق  تاداهنشیپ  هب  .دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمه 

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 17 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810018 :: 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 

1101003045000173 زاین :  هرامش 
یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کینوساناپ یتراجت  مان   VDR-D50 لدم یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم هباشم  دک  ناریا.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

نادابآ یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس   :: 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوحم رد  بصن  تهج  یبناج  لیاسو  ریواصت و  لاقتنا  لکد  طبض و  هاگتسد  اب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  بصن 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094972000086 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

بصن 15 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6315774198 یتسپ :  دک  ید ،  راولب 9  یادتبا  هاگتسیا 11  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53267106-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53267106-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو قرب   قرب رتم   رتم 3030 وو   هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم 3030 ,, لاتیجید لاتیجید ریوصت   ریوصت لباک   لباک رتم   رتم 3030 اباب   هارمه   هارمه   Motorized FullHD Panasonic  HE 40  SMotorized FullHD Panasonic  HE 40  S نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ریسم ریسم اتات     PVCPVC  هلول هلول

4040

هطوحم هطوحم ردرد   بصن   بصن تهج   تهج یبناج   یبناج لیاسو   لیاسو وو   ریواصت   ریواصت لاقتنا   لاقتنا لکد   لکد وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1515 بصن   بصن ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 48 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/43fan32c4ywjw?user=37505&ntc=5810018
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5810018?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qgdalr6pmt9e5?user=37505&ntc=5810109
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5810109?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتپادآ چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000517 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP616B لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  داهنشیپ  اب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - هدوب یناریا  یالاک  اب  تیولوا  دشابیم و  تسویپ  مالعتساو  هدوب  هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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

روتپادآ روتپادآ وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4242
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دازریمهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5810176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد تسویپ  هگرب  رد  اهتمیق  زیر  - تسا هباشم  دک  ناریا  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  یاه  مزاول  هکبش و  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  و 

1101090480000045 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  دازریمهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HFW2431TP-ZAS لدم هکبش  تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
انرو تراجت  ماسر  یسدنهم  هدننک  هضرع 

هاگتسد 41 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

رهش یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب جرد و  تسویپ  هگرب  رد  اهتمیق  زیر  - تسا هباشم  دک  ناریا  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  یاه  مزاول  هکبش و  تحت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123317127 یهاش - دازریمهش یرادرهش  لحمرد  لیوحت  - دوش جرد  روتکاف  لک  عمج  هناماس  رد.دوش 

3571846397 یتسپ :  دک  دازریمهش ،  یرادرهش   - ماما راولب  - دازریمهش رهش ،  یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662121-023  ، 33664853-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664560-023 :: 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

وو جرد   جرد تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب ردرد   اهتمیق   اهتمیق زیر   زیر -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- هدش هدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه مزاول   مزاول وو   هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یراذگراب   یراذگراب

4343
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لحاسایرد هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون 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

5810552 :: 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

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

نویسادنف5810552 ثادحا  یزاس ،  هطوحم  سنف و  یناشن ،  شتآ  رتلش  نامتخاس ،  ثادحا  هحفص 36)تایلمع  )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیعجارم5810043 ییوردوخ و  یلنسرپ ، ددرت  لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 6)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تخادرپ5810175 هوحن  تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  ناریا  زا  ددرت  تیگ 
خیرات 1404/03/26 هب  هنازخ  دانسا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 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

روانش5810550 فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   ، یحارط
زاگ طسوت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

نویسادنف نویسادنف ثادحا   ثادحا یزاس ،  ،  یزاس هطوحم   هطوحم وو   سنف   سنف یناشن ،  ،  یناشن شتآ   شتآ رتلش   رتلش نامتخاس ،  ،  نامتخاس ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4444
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب5810020 طوبرم  یاه  تیلاعف  کینورتکلا و  تظافح  یاه  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
زاگ راشف  تیوقت  تاسیسأت 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 65   65PU721S لدم سالپیج  دنمشوه   LED نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000280 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یراوید هیاپ  ددع  هارمه 4  هب  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713131 یتسپ :  دک  یپارت ،  لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  دمحا  لآ  لالج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88353036-021  ، 88220045-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   6565 زیاس   زیاس   6565 PU72 1SPU72 1S لدم   لدم سالپیج   سالپیج دنمشوه   دنمشوه   LEDLED  نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 4545

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

5810338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاقلعتم  تاصخشم و  قباطم  نیبرود  ددع  رآ و 10  یو  نا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000136 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N324-402416 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا 09189846252 ههام -  تخادرپ 3  هدننک -  نیمٌات  هدهعهب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

افرص5809976 هدش  هئارا  یاهدک  ناریا  تسویپ  تساوخرد  حرش  قبط  لمح  لباق  یفارگومرت  نیبرود 
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5810016 تاصخشم  حرش  هب  یبناج  تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت5810018 لباک  رتم  اب 30 هارمه   Motorized FullHD Panasonic HE 40 S نیبرود
ریسم ات   PVC هلول قرب و  رتم  هکبش و 30 لباک  رتم  30, لاتیجید

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج5810109 لیاسو  ریواصت و  لاقتنا  لکد  طبض و  هاگتسد  اب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  بصن 15 
هطوحم رد  بصن  تهج 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتپادآ5810158 هحفص 30)چیئوس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشم5810176 دک  ناریا  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  یاه  مزاول  هکبش و  تحت  نیبرود 
.دوش یراذگراب  جرد و  تسویپ  هگرب  رد  اهتمیق  زیر  - تسا

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا5810180 زیاس 65   65PU721S لدم سالپیج  دنمشوه   LED هحفص 12)نویزیولت نیبرود  ( نیبرود

یتسویپ یتسویپ تاقلعتم   تاقلعتم وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1010 وو   رآرآ   یویو   نانا   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

هب5810199 فیدر  12) تسویپ تسیل  قبط  یتینما  یاه  نیبرود  بصن  هب  طوبرم  مزاول  دیرخ 
دازریمهش یرادرهش  لحمرد  لیوحت  - تسا هباشم  دک  ناریا  (- ددع 20 دادعت

هحفص 21) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ5810338 تاقلعتم  تاصخشم و  قباطم  نیبرود  ددع  رآ و 10  یو  نا  هحفص 12)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

دیرخ5810475 چنیا - )  ) رطق 1/2 رد  سالک  لداعم  کشخ  همین  ای  کشخ  تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ 
( کیتابر بالضاف (  یاه  هکبش  یرتموئدیو  نیبرود  هاگتسد  ود 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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

روانش5810550 فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   ، یحارط
زاگ طسوت 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-18-69 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5810124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 02-08-1401 عورش 25-07-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  - Crouzet دنرب چیئوس  تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس5810124 هحفص 39)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

روتپادآ5810158 هحفص 30)چیئوس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5810334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004063 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   THERMOSTAT یتراجت مان   E5EK لدم یتعنص  تاتسومرت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
شخپوراد هدننک  هضرع  عجرم   SARTOPURE یتراجت مان   Depth filter 810 لدم  in 20 یجیرتراک رتلیف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

kW 45 ناوت  AXIAL FAN یتراجت مان  زاریش  نابآ  یئاوه  رلوک  هدننک  هضرع  عجرم   4877/10048HD/6 EC VE لدم یروحم  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیرگآ اتنپس  هدننک  هضرع  عجرم   FRACCARO یتراجت مان   EXHAUST FAN PAN LINE لدم تسازگا  نف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   SPACER یتراجت مان   TRK6661256000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  قرب  لصو  عطق و  یلصا  چوس  ییوچوئاک  قیاع  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یکیرتکلا5810334 هحفص 40)تاعطق  چوس  ( چوس

یکیرتکلا یکیرتکلا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4848

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

دوجوم5810336 تسویپ  رد  تاصخشم  اب  لماک  روط  هب  مالقا  هک  چوسو  ...... نوتسیک  هکبش ،  لباک 
 . دشاب یم 

هحفص 21) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چنیا5810180 زیاس 65   65PU721S لدم سالپیج  دنمشوه   LED هحفص 12)نویزیولت نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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

5809991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ  ) SSD 512 دراه گیگ و  مر 16 ، رکیپسا ، چنیا روتینام 34 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000201 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 

دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2
دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ  ) ) SSDSSD  512512 دراه دراه وو   گیگ   گیگ 1616 مرمر   ،، رکیپسا رکیپسا ،، چنیا چنیا روتینام  3434 روتینام ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5809994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  3 دادعت چنیا  روتینام 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 3 سیکرواپ 600 

ددع دادعت 10  شفنب  تیابارت  لانرتنیا 4 دراه 
1201005345000203 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
ددع  3 دادعت چنیا  روتینام 32  - 

ددع دادعت 3 سیکرواپ 600 
ددع دادعت 10  شفنب  تیابارت  لانرتنیا 4 دراه 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  16 دادعت : 

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

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2

دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت شفنب   شفنب تیابارت   تیابارت لانرتنیا  44 لانرتنیا دراه   دراه ددع   ددع دادعت  33 دادعت   600600 سیکرواپ   سیکرواپ ددع   ددع   33 دادعت دادعت چنیا   چنیا   3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ یرادرهش   :: 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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5810030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یرادا  هنایار  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000143 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دورد ساپس.دینک و  هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل  مرتحم : هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرادا   یرادا هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

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

5810092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشگنا یرتم  یسکا  سلاپپورپ  / ددع 6 دادعت یرتم  یسکا  سلاپ  نشنتسکا  / ددع 10 دادعتروتینام دیل  هس  روتینام  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاک  تیولا  / هباشم دک  / ددع 10 دادعت

1101050259000724 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تالایا هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   Red LNC لدم گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   ft 10 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

SHENZHEN CAREMED MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   ECG یتراجت مان   ZOLL لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  دیل  لباک 3  الاک :  مان 
نایک تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تکرش و  مان  ندوب  یگدنیامن و  همان  ندوب  هدنیامن  تروص  رد  ، ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IMED رد

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ نشنتسکا   نشنتسکا // ددع ددع 1010 دادعتروتینام دادعتروتینام دیل   دیل هسهس   روتینام   روتینام لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 48 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/82r6qtpe5d373?user=37505&ntc=5810092
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5810092?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5810179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000066 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  روتینام  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  100 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

03132203895 سامت نفلت  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5810186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا چنیا  22 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000007 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LS22E310HSCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.دشاب هدننکدیلوت  یلصا  یتناراگ  یاراد.تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم.تسازایندروم  یناریادیلوت  یالاکافرص.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسدق 028-33699031 دشابیم یمازلا  تایئزجزیر  تروص  هب  روتکاف  شیپدولپآ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح 

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343021-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش تسیل   تسیل قبط   قبط روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5353

یناریا یناریا چنیا   چنیا 2222 روتینام روتینام ناونع : : ناونع 5454
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5810211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4  سیورس ) ارفا  یتناراگ  اب   ) sam Electronic L S 22 RF 625 لدم روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000699 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  لوبق  لباق  ناونع  چیه  هب  هباشم  الاک ی  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5810362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sam Electronic  L S  22  RF 625sam Electronic  L S  22  RF 625 لدم   لدم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5555

هعطق هعطق دوید   دوید یراشف -  -  یراشف دیلک   دیلک تباث -  -  تباث تمواقم   تمواقم تلکیسروتوم - - تلکیسروتوم رتراتسا   رتراتسا هلر   هلر تلکیسروتوم -  -  تلکیسروتوم مانید   مانید هعطق   هعطق لاغز   لاغز شوجروتوم -  -  شوجروتوم تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع
ویتوموکل ویتوموکل یکیرتکلا   یکیرتکلا نیباک   نیباک

5656
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تسویپ قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0034267 (  یاضاقت  شوجروتوم .  ناموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم

1101093985005327 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

خرچود ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   V6 لدم تلکیس  روتوم  مانید  هعطق  لاغز  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا عیانص  تاعطق  تخاس  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم   V6 لدم  cc 125 تلکیس روتوم  رتراتسا  هلر  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH یتراجت مان   PBS-105 لدم یراشف  دیلک  الاک :  مان 

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

هدنزاس روشک   BRIDGE AUXILIARY RECTIFIER یتراجت مان   TGLS300487000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هعطق  دوید  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 0034267 (  یاضاقت  شوجروتوم .  ناموزلم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

346570-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5809991( تسویپ  ) SSD 512 دراه گیگ و  مر 16 ، رکیپسا ، چنیا هحفص 41)روتینام 34 روتینام  ( روتینام

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

شفنب5809994 تیابارت  لانرتنیا 4 دراه  ددع  دادعت 3 سیکرواپ 600  ددع   3 دادعت چنیا  روتینام 32 
ددع دادعت 10 

هحفص 41) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5810030 لیاف  تاصخشم  قبط  یرادا  هنایار  هاگتسد  هحفص 41)ود  روتینام  ( روتینام

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

یرتم5810092 یسکا  سلاپ  نشنتسکا  / ددع 10 دادعتروتینام دیل  هس  روتینام  هحفص 41)لباک  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5810179 تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  هحفص 41)روتینام  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناریا5810186 چنیا  22 هحفص 41)روتینام روتینام  ( روتینام

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

5810211sam Electronic L S 22 RF 625 لدم هحفص 41)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تمواقم5810362 تلکیسروتوم - رتراتسا  هلر  تلکیسروتوم -  مانید  هعطق  لاغز  شوجروتوم -  تاموزلم 
ویتوموکل یکیرتکلا  نیباک  هعطق  دوید  یراشف -  دیلک  تباث - 

هحفص 41) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقفاوم5810041 قبط  هلاسکی  کازتشا  اب  هربراک  شیوداپ 210 هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  سنسیال 
صیخشت ماقم  دات  هدننک و  تساوخرد  دحاو 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5810049( 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

مرن5810487 یرازفا و  تخس  تاموزلم  رگید  تاعطق و  ، تازیهجت زا  معا  ، الاک دحاو  عومجم 270  دیرخ 
تاعالطا یروانف  دحاو  یرازفا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5810540 تیفیک  دیلوت و  تیریدم  هناماس  تاکرادت ، تیریدم  هناماس  یصاصتخا  یاهرازفا  مرن 
تیریدم هبساحم و  هناماس  یریدم و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

5810532( یدالوف  ) یقرب هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیستخاس و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) 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 48 ھحفص 48 
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