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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 20

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 24

140 1140 1 نابآ   نابآ   22 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,930 , 000148 ,930 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد , 05090 , 050

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,560 , 000140 ,560 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   206رالد ,800206 سیئوس800, سیئوس کنارف   329,200329,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس , 000 , 00081 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   241رالد ,800241 ناتسبرع800, ناتسبرع لایر   87,2لایر 1087,2 10

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس , 000 , 00051 , 000 , وروی000 322وروی ,750322 ژورن750, ژورن نورک   31نورک , 10031 , 100

رایع رایع   1818 یالط   1یالط ,372 , 0001 ,372 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   370دنوپ ,240370 نپاژ240, نپاژ نینی   دصکی   220دصکی ,840220 ,840

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
((3838))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 104104))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( 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 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 3  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش تعاس 18  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دنمرنه  :: عبنم تعاس 18عبنم ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844017 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 GSB تلود تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  هرواشم و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 211 مود  هقبط  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 22  یدورو  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ   :: سردآ سردآ

88115906 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/147 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844357 :: هرازه هرازه تعاس 8:15دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

285dy 285وdz یاه 2000 و 250و لدم  کرام eastcom و  زادرپدوخ  دادعت 2501  یلصا  هظفاح  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   7/425/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  مشش -  هقبط  هرامش 380  نامتخاس  تفن -  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

64821050-64821180 :: 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

GSBGSB  تلود تلود تامدخ   تامدخ هاگرذگ   هاگرذگ یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاسریز   تخاسریز یربا   یربا هخسن   هخسن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

eastcomeastcom  کرام کرام زادرپدوخ   زادرپدوخ   25012501 دادعت   دادعت یلصا   یلصا هظفاح   هظفاح ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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ادرف نارگریبدت  یرازگراک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش توو  نایاپ  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5844490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم  هاگشاب  هناماس  یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09126775019 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender @tgbroker.vomسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش دنمشوه  دربهار  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  رازگرب  لیذ  حرش  هب  تاصقانم  دیدجت  یدنورهش  لوپ  فیک  هژورپ  اب  طبترم  تازیهجت  نیمات  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب رتنیرپ  اب  یراوید  ژراش  شورف  هنایاپ  هاگتسد  دادعت 79  یصاصتخا و  رازفا  مرن  هارمه  هب  یرتاب  اب  یزیمور  ژراش  شورف  هنایاپ  هاگتسد  دادعت 130  هصقانم 1:

ناوختراک هاگتسد  دادعت 1010  هصقانم 2: رهش  دنمشوه  دربهار  تکرش  بختنم   psp هب لاصتا  ینابیتشپ و  یتناراگ و  هارمه  هب  یصاصتخا  رازفا  مرن  هارمه 
ینابیتشپ  یتناراگ و  هارمه  هب  یصاصتخا  رازفا  مرن  هارمه  هب  یسوبوتا  هدنهاک 

ینابیتشپ  یتناراگ و  هارمه  هب  یصاصتخا  رازفا  مرن  هارمه  هب  ییورتم  هدنهاک  ناوختراک  هاگتسد   171 هصقانم 3 :
رهش کناب  لوپ  فیک  هب  لاصتا  تیلباق  اب  لصتم  یاه  رازبا  تیریدم  صوصخ  رد  عماج  لاتروپ  یتیریدم و  رازفا  مرن  هصقانم 4:

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 3 لوا  هقبط  کالپ 145  این  یناقهد  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  رد  عقاو  تکرش  رتفد   :: سردآ سردآ

یلخاد 1106-1104  8-88381785 :: 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

نایرتشم نایرتشم هاگشاب   هاگشاب هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 33

 - - یصاصتخا یصاصتخا رازفا   رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   رتنیرپ   رتنیرپ اباب   یراوید   یراوید ژراش   ژراش شورف   شورف هنایاپ   هنایاپ هاگتسد   هاگتسد یرتاب -  -  یرتاب اباب   یزیمور   یزیمور ژراش   ژراش شورف   شورف هنایاپ   هنایاپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
کناب کناب لوپ   لوپ فیک   فیک هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق اباب   لصتم   لصتم یاه   یاه رازبا   رازبا تیریدم   تیریدم صوصخ   صوصخ ردرد   عماج   عماج لاتروپ   لاتروپ وو   یتیریدم   یتیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود لوا / تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093985000693 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/8/4  زا  دانسا   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/8/12  زا  دانسا   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 25.730.000.000  غلبم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 287.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

06134146323 :: نفلت :: setadiran.ir www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( برغ  ) ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005349000120 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845591 :: هرازه هرازه :: 1401/08/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناگتشه  یاهروما  هب  طوبرم  قرب  عیزوت  یاههکبش  ( GIS) یفیصوت یناکم و  تاعالطا  هناماس  شیاپ  یناسرزورب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برغ  ناردنزام  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناگتشه  یاهروما  هب  طوبرم  قرب  عیزوت  یاههکبش  ( GIS) یفیصوت یناکم و  تاعالطا  هناماس  شیاپ  یناسرزورب و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,686,400,000 یلام :  دروآرب 

 545,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,484,320,000 نیمضت :  غلبم 

تسین  دات  دروم  یصخش  کچ  تسا  دات  دروم  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  نیمضت :  تاحیضوت 
08:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناردنزام برغ  قرب  عیزوت  تکرش  ورین ، هچوک  شبن  نایریخ ، راولب  رهشون ،  ، 4651739948 یتسپ :  دک  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  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

ییوردوخ ییوردوخ لقن   لقن وو   لمح   لمح ناگوان   ناگوان تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

قرب قرب عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش ( ( GISGIS )) یفیصوت یفیصوت وو   یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا هناماس   هناماس شیاپ   شیاپ وو   یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 66
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001011000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( GSB  ) تلود تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  رواشم  ذخا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
20,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

تاعالطا یروانف  نامزاس  یدورو 21 - نادنخدیس - لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش - نابایخ  نارهت -  ، 1631713931 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکینورتکلا5845613 طیلب  تراک  هناماس  ژراشو  شورف  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 20)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10  زا  راهچ : ات  کی  یاه  فیدر   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات 9 یاه 5  فیدر  خروم 1401/08/05 -  هبنش  جنپ  زور  تعاس 19  ات   1401/08/1

خروم هبنشراهچ  ات  خروم 1401/08/1  لیطعت  ریغ  یاهزور  یرادا  تاعاس  : 
1401/08/04

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  حبص  تعاس 9  ات  ات 4 :  کی  یاه  فیدر   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9  ات  ات 9 :  یاه 5  فیدر   1401/08/16

1401/08/15

5844875 :: هرازه هرازه یاهدکدک   فیدر  خروم 1401/08/16 -  تعاس 11  ات 4 :  کی  یاه  فیدر   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/08/15 تعاس 9:30  ات 9 :   5

(( GSBGSB  ) ) تلود تلود تامدخ   تامدخ هاگرذگ   هاگرذگ یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاسریز   تخاسریز یربا   یربا هخسن   هخسن یزادنا   یزادنا هار   هار رواشم   رواشم ذخا   ذخا ناونع : : ناونع 77

وو شیامزآ   شیامزآ لمح ، ، لمح یریگراب ، ، یریگراب نیمأت ، ، نیمأت یتا -  -  یتا یلپ   یلپ یاه   یاه هلول   هلول لیوحت   لیوحت وو   هیلخت   هیلخت یسرزاب ، ، یسرزاب وو   شیامزآ   شیامزآ یزادناراب ، ، یزادناراب وو   لمح   لمح یریگراب ، ، یریگراب هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
وو تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   عیزوت   عیزوت ،، دیلوت دیلوت نیمأت ، ، نیمأت بآبآ -  -  تقوم   تقوم هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت هلوس   هلوس بصن   بصن وو   تخاس   تخاس نزخم   - - نزخم باب   باب لیوحت  1313   لیوحت وو   هیلخت   هیلخت یسرزاب ، ، یسرزاب

 - - وو هلول   هلول سنج   سنج وو   زیاس   زیاس رهره   اباب   بآبآ   عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش تاقافتا   تاقافتا وو   ثداوح   ثداوح عفر   عفر تازیهجت ، ، تازیهجت وو   تاسیسات   تاسیسات ینابهگن   ینابهگن وو   تسارح   تسارح یرادهگن ، ، یرادهگن تاریمعت ، ، تاریمعت
رهره اباب   بآبآ   عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش تاقافتا   تاقافتا وو   ثداوح   ثداوح عفر   عفر ازیهجت ، ، ازیهجت وو   تاسیسات   تاسیسات ینابهگن   ینابهگن وو   تسارح   تسارح رادهگن ، ، رادهگن تاریمعت ، ، تاریمعت وو   تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   بآبآ   نیمأت   نیمأت
هلت هلت  ) ) رود رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات هیلک   هیلک یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   ماجنا   ماجنا هلول   - - هلول سنج   سنج وو   زیاس   زیاس

وو بآبآ   باعشنا   باعشنا شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   شورف   شورف شریذپ ، ، شریذپ بالضاف ، ، بالضاف وو   بآبآ   نیکرتشم   نیکرتشم اباب   طبترم   طبترم تامدخ   تامدخ هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا یراذگ   - - یراذگ لباک   لباک وو   یرتم ) ) یرتم
 - - یاه یاه هدنورپ   هدنورپ یناگیاب   یناگیاب وو   کرادم   کرادم نکسا   نکسا بالضاف ، ، بالضاف
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رادقم هب  رتمیلیم  یلا 315  یاهزیاس 63  رد  نلیتا  یلپ  یاه  هلول  لیوحت  هیلخت و  یسرزاب ، شیامزآ و  یزادناراب ، لمح و  یریگراب ، هیهت ، - 401/1/104 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لای  77/400/000/000 ر  دروارب : ششوپ  تحت  یاهاتسور  اهرهش و  هب  یناسربآ  تهج  برش  بآ  یاهرادناتسا  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  مرگولیک   180000

لایر  کدروارب 12/103/909/778  نیوزق  ناتسرهشرایوز  یاتسور  ژاپمپ  هاگتسیا  یبعکم و  رتم  ینتب 500  نزخم  ثادحا  - 401/2/105
تکرش رابنا  لحم  رد  یبعکم  رتم  یزلف 50  هیال  یسکوپا 5  هتخاس  شیپ  نزخم  باب  لیوحت 13  هیلخت و  یسرزاب ، شیامزآ و  لمح ، یریگراب ، نیمأت ،  - 401/10/106

لایر   51/600/000/000 دروارب : نیوزق  ناتسا  بالضاف  بآ و 
لایر   29/231/874/722 دروارب : کیبآ  رهش  بآ  تقوم  هناخ  هیفصت  هلوس  بصن  تخاس و   - 401/1/107

ره اب  بآ  عیزوت  هکبش  تاقافتا  ثداوح و  عفر  تازیهجت ، تاسیسات و  ینابهگن  تسارح و  یرادهگن ، تاریمعت ، تامدخ و  ماجنا  عیزوت و  ، دیلوت نیمأت ،  - 401/2/108
تحت یاهاتسور  مرگبآ و  جوآ و  یاهرهش  لماش   - ) جوآ ناتسرهش  هزوح  رد  نیکرتشم  روما  بآ و  هکبش  حالصا  لاقتنا و  طوطخ  یارجا  هلول و  سنج  زیاس و 

لایر   49/676/878/333 دروارب : ششوپ 
سنج زیاس و  ره  اب  بآ  عیزوت  هکبش  تاقافتا  ثداوح و  عفر  ازیهجت ، تاسیسات و  ینابهگن  تسارح و  رادهگن ، تاریمعت ، تامدخ و  ماجنا  بآ و  نیمأت   - 401/2/109

نیوزق ناتسرهش  هزوح  رد  هدبآ )  یاه  هلول  اهپمپ و  روتوم و  ورتکلا  لماش   ) یهاچ تابوصنم  بصن  هیلخت و  بآ و  هکبش  حالصا  لاقتنا و  طوطخ  یارجا  هلول و 
تحت نامیپ  لوط  رد  هک  ییاهرهش  اهاتسور و  یبرغ و  توملا  یقرش و  توملا  شخب  ششوپ  تحت  یاهاتسور  و  نایمزار ، هیالک و  ملعم  نیوزق ، یاهرهش  لماش  )

لایر   213/569/322/475 دروارب : نایمزار  هیالک و  ملعم  یاهرهش  هدودحم  نیکرتشم  هزوح  تامادقا  دنریگ و  یم  رارق  ششوپ 
یاهاتسور یراذگ  لباک  و  یرتم ) هلت   ) رود هار  زا  لرتنک  یاه  متسیس  بالضاف  بآ و  یقرب  تاسیسات  هیلک  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یارجا  ماجنا و   - 401/2/110

لایر   16/373/114/760 دروارب : نیوزق  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش 
، تاریمعتو تامدخ  ماجنا  هب  طوبرم  روما  ماجنا   ) یلعکاخ کیبآ و  ناتسرهش  بالضاف  بآ و  روما  یاهراک  زا  یشخب  یارجا  تهج  یناسنا  یورین  نیمأت   - 401/4/111
رد هکبش  حالصا  لاقتنا و  طوطخ  یارجا  هلول و  سنج  زیاس و  ره  اب  بآ  عیزوت  هکبش  تاقافتا  ثداوح و  عفر  تازیهجت ، تاسیسأت و |  ینابهگن  تسارح و  یرادهگن ،

لایر   43/086/225/156 دروارب :  یلعکاخ ) کیبآ و  ناتسرهش  هزوح 
یناگیاب کرادم و  نکسا  بالضاف ، بآ و  باعشنا  شورف  زا  سپ  تامدخ  شورف و  شریذپ ، بالضاف ، بآ و  نیکرتشم  اب  طبترم  تامدخ  هیلک  ماجنا   - 401/4/112

اهنأ و تبث  اه و  یلوصو  یروآ  عمج  تئارق ، تاعالطا  دورو  نیکرتشم و  هرداص  یاهراطخا  اهباسحتروص و  عیزوت  بآ و  روتنک  تئارق  ماجنا  نیکرتشم ، یاه  هدنورپ 
هیلک هب  یئوگخساپ 

لایر   38/354/800/000 دروارب : یاهاتسور  دابآ و  تمصع  لاش ، قادرا ، ناهفسناد ، دابآزگس ، ءارهز  نیئوب  یاهرهش  رد  ءاهب  بآ  ضوبق  نیکرتشم  دراوم 

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

 - ندعم تعنص و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین  هتشر  هیاپ 5  تازیهجت -  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  هینبا -  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  بآ  هتشر  هیاپ 5  لقادح 

هرامش 4 مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  هلا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو 0  هار  راهچ  نیوزق -   :: سردآ سردآ

:: 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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000119 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:15هرامش تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:15عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844279 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیکو  رازاب  تهج  کشخ )  متسیس  قیرح (  ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

لیکو  رازاب  تهج  کشخ )  متسیس  قیرح (  ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,033,714,260 یلام :  دروآرب 

لایر   1,102,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1401/11/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هناتسآ  نابایخ  شبن  هیبنیز  راولب   ، 7138995995 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5844296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش سیدرپ  یروانف  کراپ  رد  نواعت  هعسوت  کینورتکلا  زکرمتم  هناماس  تکرش  نامتخاس  یرادا  تاقبط  لیمکت  هیهت و  داهنشیپ  هئارا  تساوخرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نواعت هعسوت  کینورتکلا  زکرمتم  هناماس  تکرش  یزاس  هطوحم  هناخروتوم و  هکبش ، یقرب ، تاسیسات  قیرح ، ءافطا  مالعا و  متسیس  روسناسآ ،

لایر نویلیم  دانسا 3  دیرخ  هنیزه  لایر -  نیمضت 3.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 208 حتفم  دیهش  یوسوم و خ  دیهش  نیب خ  یناقلاط  :: خ  سردآ سردآ

09102296545 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( کشخ کشخ متسیس   متسیس قیرح (  (  قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 99

نامتخاس نامتخاس یرادا   یرادا تاقبط   تاقبط لیمکت   لیمکت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زا 1401/8/4 تشاد  دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ  مود  تبون 

ات

ام مایپ   :: عبنم مالعتساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  یاه 

5844457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MEMORY GAUGE - 

TOTAL GAS DETECTOR - 
GAS CHROMATOGRAPH - 

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

 - یتایلمع هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  : سردآ تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
061-34148656  - 06134148615: سامت هرامش  یروصنم -  یاقآ  / مارهب گنس  یاقآ  الاک - یجراخ  تاکرادت  هرادا  نلاس 113 -  لوا -  هقبط 

نویسیمک هناخریبد  قاتا 107 -  - B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها -  لیوحت 
06134148580 سامت 061341485690 - تاصقانم 

06114440151 - 7 :: نفلت :: setadiran.ir SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

0611444338 :: 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

کتایسآ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هامهرامش نابا   2 خروم هبنشود  زور  تعاس 10  زا   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 15 تیاغل 

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنساتید قیرح  ءافطا  ارجا  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 37 مهدزاود ، هچوک  شبن  دامعریم ، نابایخ  رد  عقاو  کتایسآ  یزکرم  نامتخاس   :: سردآ سردآ

یلخاد 1773  1544 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MEMORY GAUGE-  MEMORY GAUGE-  TOTAL GAS DETECTOR-  GAS CHROMATOGRAPHTOTAL GAS DETECTOR-  GAS CHROMATOGRAPH  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

رتنساتید رتنساتید قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ارجا   ارجا وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 115 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/47ahwm42l38b5?user=37505&ntc=5844457
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5844457?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qrz9gxbr6d94z?user=37505&ntc=5844483
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5844483?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/8/2  دانسا  تفایرد   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5844646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش سیدرپ  یروانف  کراپ  رد  نواعت  هعسوت  کینورتکلا  زکرمتم  هناماس  تکرش  نامتخاس  یرادا  تاقبط  لیمکتو  هیهت  داهنشیپ  هیارا  تساوخرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزاس هطوحم  هناخروتوم و  هکبش ،  یقرب ،  تاسیسأت  قیرح ، ءافطا  مالعا و  متسیس  روسناسآ ،

لایر دانسا 3.000.000  دیرخ  هنیزه  لایر -  نیمضت 3.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 208 حتفم  دیهش  نابایخ  یوسوم و  دیهش  نابایخ  نیب  یناقلاط  نابایخ  سردآ   :: سردآ سردآ

09102996545 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات زا  تشاد  دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ  مود  تبون 

خیراتات 1401/8/14  1401/8/4

shana.ir :: عبنم مالعتساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک 1401/8/30 یبایزرا  یاه 

5845317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MEMORY GAUGE یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
 TOTAL GAS DETECTOR - 
GAS CHROMATOGRAPH - 

یهگا لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  شیف  لصا  یزیراو  همانتنامض  صوصخ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک یجراخ  تاکرادت  هرادا  نلاس 114  لوا  هقبط  یتایلمع  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها  سردآ   :: سردآ سردآ
سامت 06134148656-06134148615 هرامش  یروصنم  یاقآ  مارهب /  گنس  یاقا 

:: نفلت :: www.sanarate.ir www.setadiran.ir www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، روسناسآ روسناسآ لماش   لماش سیدرپ   سیدرپ یروانف   یروانف کراپ   کراپ ردرد   نواعت   نواعت هعسوت   هعسوت کینورتکلا   کینورتکلا زکرمتم   زکرمتم هناماس   هناماس تکرش   تکرش نامتخاس   نامتخاس یرادا   یرادا تاقبط   تاقبط لیمکتو   لیمکتو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یزاس یزاس هطوحم   هطوحم وو   هناخروتوم   هناخروتوم هکبش ،  ،  هکبش یقرب ،  ،  یقرب تاسیسأت   تاسیسأت قیرح ، ، قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس

1313

MEMORY GAUGE -  TOTAL GAS DETECTOR MEMORY GAUGE -  TOTAL GAS DETECTOR -  GAS CHROMATOGRAPH-  GAS CHROMATOGRAPH ناونع : : - - ناونع 1414

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/537 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15/15هرامش  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 15/15عبنم  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845565 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اه و هشقن  دروآرب ، قبط  لیکو  رازاب  تهج  کشخ ) متسیس   ) قیرح ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوخارف هرامش  اب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم 

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  صاخشا  هب   2001099988000119
هام تدم 12  هب  لایر  دروارب 22.033.714.260  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/102/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یکیناکم  تاسیسأت  ای  هینبا  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد 

زاریش یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هاراهچ  لحم   :: سردآ سردآ

07137399972 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.ir -vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  کی  هرامش  گنیکراپ  یاه 1 و 2 و  لانیمرت  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( کشخ کشخ متسیس   متسیس  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

یاه یاه لانیمرت   لانیمرت قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093228000177 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلقن  پیات  یس  میدق و  پیات  یس  لزانم  یزادنا  لباک  لیمکت  هژورپ  هرامش م م آ ج/1401/0064  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001011000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلودربا  تیفرظرپ  هداد  زکارم  ویتکا  تازیهجت  زا  یشخب  ویسپ و  یکیزیف و  تخاسریز  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاعالطا یروانف  تاطابترا  ترازو  هرامش 22  یدورو  نادنخدیس - لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلقن یلقن پیات   پیات یسیس   وو   میدق   میدق پیات   پیات یسیس   لزانم   لزانم یزادنا   یزادنا لباک   لباک لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1717

تیفرظرپ تیفرظرپ هداد   هداد زکارم   زکارم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت زازا   یشخب   یشخب وو   ویسپ   ویسپ وو   یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز داجیا   داجیا هاتوک   هاتوک تسیل   تسیل تهج   تهج یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1818

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001011000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلودربا  تیفرظرپ  هداد  زکارم  ویسپ  یکیزیف و  تخاسریز  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هرامش 22  یدورو  نادنخدیس - لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001011000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا  هزوح  رد  هداد  زکارم  ویتکا )  ) لاعف تازیهجت  یزادناهاروبصن  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاطابترا ترازو  هرامش 22  یدورو  نادنخدیس - لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش - نابایخ   ، 1631713931 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفرظرپ تیفرظرپ هداد   هداد زکارم   زکارم ویسپ   ویسپ وو   یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز داجیا   داجیا هاتوک   هاتوک تسیل   تسیل تهج   تهج یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1919

(( ویتکا ویتکا  ) ) لاعف لاعف تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن وو   نیمات   نیمات هاتوک   هاتوک تسیل   تسیل تهج   تهج یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2020

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تفش  ) هلحم ریصن  ربوچ و  باروگرسدمحا -  ریسم   uso هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

:: 01332132370 و 32132330 نفلت :: www.TCI.IR HTTP:/IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
www.GILAN.TCI.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

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشناوضر  ) هدگنس لنوپ -  ریسم   uso هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

:: 01332132328 و 32132330 نفلت :: www.TCI.IR HTTP:/IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
www.GILAN.TCI.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

ریسم ریسم   usouso  هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

ریسم ریسم   usouso  هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

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

لوا تیون  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/م-1401/20 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/01  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم تعاس 13/30عبنم  - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/345/190/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام هقطنم  تیریدم  هناخریبد  سردم -  نابایخ  لباب -  : تاکاپ لیوحت   :: سردآ سردآ

سیونرود 01132323332  32362241-011 :: 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

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

مود تبون  هداس  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ت 99/0006/م ک یهگآ یهگآ هرامش   تفایرد 1401/09/12هرامش تلهم   15/30 تعاس  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/17 تعاسات 15/30 

نوراک رصع   :: عبنم یلامعبنم ینف و  داهنشی  تعاس 15/30   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 13  1401/09/27

5845123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنوف لماک  یارجا  هارمه  هب  هطوبرم  تازیهجت  ریاس  نیگنس و  عون  اتسیادوخ  یرتم  هیاپ 80  راهچ  یتارباخم  لکد  بصن  دیرخ و  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صاخ ) یماهس   ) نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یروصنم  یرادرب  هرهب  دحاو  تارباخم  هاگتسیا  تهج 

لایر دروارب 39/640/000/000 غلبم 

لایر  نیمضت 1/982/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاطابترا  هتشر   5

لایر دانسا 2/380/000  دیرخ 

اهدادرارق یقوقح و  روما  فکمه  هقبط  هرامش 2  نامتخاس  نوراک -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها   :: سردآ سردآ

34177657 :: 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

یرونربیف یرونربیف تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   نیگنس   نیگنس عون   عون اتسیادوخ   اتسیادوخ یرتم   یرتم   8080 هیاپ   هیاپ راهچ   راهچ یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 2424

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

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

2001001022000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845612 :: هرازه هرازه :: 1401/08/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یلم  هکبش   DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمأت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاسریز  تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا  یلم  هکبش   DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمأت  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
260,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 15,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   11,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

یکناب  همانتنامض  ًافرص  نیمضت :  تاحیضوت 
12:00 تعاس : 1402/02/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاطابترا تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، نابایخ  نارهت ،  ، 1631713711 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تخاسریز

:: 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

تاعالطا تاعالطا یلم   یلم هکبش   هکبش   DNSDNS نابیتشپ   نابیتشپ داجیا   داجیا تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

یمومع هصقانم  ناوخارف  دیدجت  هیحالصا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م ک/99/0006ت4 یهگآ یهگآ هرامش   تفایرد 1401/09/12هرامش تلهم   15/30 تعاس  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/17 تعاسات 15/30 

نوراک رصع   :: عبنم یلامعبنم ینف و  داهنشی  تعاس 15/30   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/09/27

5845738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هب  طوبرم  نوراکرصع  همانزور  هحفص 8  رد  لوا  تبون  هرامش م ک/99/0006ت4  یهگآ  خیرات 1401/08/01  رد  یهگآ : : *** یهگآ حرش   حرش
هک .دشاب  یم  حیحص  یفیک ) یبایزرا  یمومع  هصقانم  ناوخارف  دیدجت   ) هک تسا  هدش  جرد  هداس ) یبایزرا  یمومع  هصقانم  ناوخارف   ) هابتشا هب  یهگآ  رتیت  نوراک 

.ددرگ یم  حالصا  هلیسو  نیدب 

هاگتسیا تهج  نویسادنوف  لماک  یارجا  هارمه  هب  هطوبرم  تازیهجت  ریاس  نیگنس و  عون  اتسیادوخ  یرتم  هیاپ 80  راهچ  یتارباخم  لکد  بصن  دیرخ و  یحارط ،
صاخ ) یماهس   ) نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یروصنم  یرادرب  هرهب  دحاو  تارباخم 

لایر دروارب 39/640/000/000 غلبم 

لایر  نیمضت 1/982/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاطابترا  هتشر   5

لایر دانسا 2/380/000  دیرخ 

اهدادرارق یقوقح و  روما  فکمه  هقبط  هرامش 2  نامتخاس  نوراک -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها   :: سردآ سردآ

34177657 :: 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

ناتسدرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/30  دانسا  تفایرد   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kordestan.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845813 :: هرازه هرازه :: 1401/08/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  تازهیجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   نیگنس   نیگنس عون   عون اتسیادوخ   اتسیادوخ یرتم   یرتم   8080 هیاپ   هیاپ راهچ   راهچ یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 2626

زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2727

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

تلود5844017 تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  هرواشم و  تامدخ 
GSB

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5845629(GSB  ) تلود تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  رواشم  هحفص 5)ذخا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هبنشراهچ 1401/08/04  زور  زا   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844561 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ بیسا  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 690/000/000  لایر  دروارب 13/761/498/000  غلبم 

هراکنابش یهار  نیب  هناخزامن  ثادحا 
لایر نیمضت 1/010/000/000  لایر  دروارب 20568/214/951  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناخزامن هناخزامن ثادحا   ثادحا ریذپ - - ریذپ بیسا   بیسا ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2828

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844554 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  رهش  رباعم  حطس  رد  لیردراک  ربعم  هیشاح  یتظافح  هدرن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  15/000/000/000 دروارب :

لایر   750/000/0000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دناب هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح 

رایرهش یرادرهش   - نمهب هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004224000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844577 :: هرازه هرازه :: 1401/08/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصفم  یرتم  یسرجوین 4 بصن  هیهت و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلصفم  یرتم  یسرجوین 4 بصن  هیهت و  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
31,763,061,351 یلام :  دروآرب 

لایر   1,588,153,068 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهاط هداز  ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  - نیوزق - جرک هار  دازآ  - جرک  ، 3146986444 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش رباعم   رباعم حطس   حطس ردرد   لیردراگ ) ) لیردراگ )) ربعم   ربعم هیشاح   هیشاح یتظافح   یتظافح هدرن   هدرن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2929

یلصفم یلصفم یرتم   یرتم یسرجوین  44 یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030

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

لوا تبون  توعد  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

97/01/63 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:00هرامش : هصقانم دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/08/03

مایتلا  :: عبنم قیرطعبنم زا  اهداهنشیپ  خساپ  لاسرا  تلهم   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/08/14 تعاس 13:00  : هناماس

5845128 :: هرازه هرازه هصقانم 1401٫08٫15دکدک   تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات   - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص تعاس 8 

یا  هبرگ  مشچ  یکیفارت و  هکشب  کنات ، نشاک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر راک 13,060,000,000  ماجنادروآرب 

لایر هصقانم 653,000,000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لقنو لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یرادناتسا -  یقرش  علض  لباقم  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا  سردآ و   :: سردآ سردآ
49189 یتسپ 37141 - دک  ناتسلگ -  ناتسا  یا  هداج 

1456 یلخاد 243 -   32422572 :: 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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هناسفا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845481 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس  - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش  تفایزاب  یرپس  زاین  دروم  تاقلعتم  هیاپ و  دیرخ  هدوسرف و  یاه  یرپس  تفایزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 52.446.000.000 

لایر  نیمضت 2.623.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
حالصیذ عجارم  زا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ 

یگدیسر نامیپ و  لک  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولوب  زاریش   :: سردآ سردآ

27313131 :: 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

یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ وو   یکیفارت   یکیفارت هکشب   هکشب کنات ، ، کنات نشاک   نشاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

هدش هدش تفایزاب   تفایزاب یرپس   یرپس زاین   زاین دروم   دروم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ وو   هدوسرف   هدوسرف یاه   یاه یرپس   یرپس تفایزاب   تفایزاب ناونع : : ناونع 3232

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

لیبدرا یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004824000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845613 :: هرازه هرازه :: 1401/08/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  تدم 6 هب  یکینورتکلا  طیلب  تراک  هناماس  ژراش  شورف و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهشرفاسموراب  لقنو  لمح  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لیبدرارهش هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   760,179,082 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقنو لمح  نامزاس  - یدمحم زردوگ  دیهش  نادیمزادعب  - رتشا کلام  نابایخ   - لیبدرا  ، 5619888819 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لیبدرا یرادرهشرفاسمراب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخزامن5844561 ثادحا  ریذپ - بیسا  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  هحفص 20)نمیا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

یکینورتکلا یکینورتکلا طیلب   طیلب تراک   تراک هناماس   هناماس ژراشو   ژراشو شورف   شورف یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/54 :: یهگآ یهگآ هرامش   19هرامش تعاس  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم 8عبنم تعاسات  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس تلوولیک  تسپ 700  ینوماریپ  دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  ارجا  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.krec.co.ir http://iets.mporg.ir ونفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.Tavanir.org.ir

:: 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

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001406000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس  تلوولیک  تسپ 400  ینوماریپ  دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادناهار و  ارجا ، بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( سیداراپ  ) روپسابع دیهش  راولب  نامرک -  ، 7614653143 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تلوولیک تلوولیک   700700 تسپ   تسپ ینوماریپ   ینوماریپ دنمشوه   دنمشوه کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا   ارجا بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3434

تلوولیک تلوولیک   400400 تسپ   تسپ ینوماریپ   ینوماریپ دنمشوه   دنمشوه کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 115 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gajca5dkb9xde?user=37505&ntc=5843956
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5843956?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2xsx69qv3dxmx?user=37505&ntc=5845456
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5845456?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس 2022 زودنیو  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000121 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیتذت  یلاسرا  یاهتمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت 

هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

20222022 رورس   رورس زودنیو   زودنیو سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3636

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رابدور دادرخ  ناتسرامیب 31  :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5844663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیجنم دادرخ  ناتسرامیب 31  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  تامدخ  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094106000009 زاین :  هرامش 

رابدور دادرخ  ناتسرامیب 31 هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تعاس رفن  192 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ اضما  رهم و  هعلاطم و  دادرارق  هنومن  یصاصتخا و  طیارش  هچرتفد  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  یصاصتخا ) طیارش  هچرتفد  هحفص 4 تیحالص ( دجاو  ناراکنامیپ  طیارش  اب  طبترم  تادنتسم  هیلک 

4451653383 یتسپ :  دک  دادرخ ،  ناتسرامیب 31  نارگراثیا -   کرهش  بنج  لیجنم –  رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34652276-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34652260-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 113 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VERITAS NETBACKUP SOFTWARE دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  تسارح  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3737

VERITAS NETBACKUP SOFTWAREVERITAS NETBACKUP SOFTWARE  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WAP STANDARD ZERO DAY یاهنسیال هارمه  هب   sophos xgs3300 hw appllance لاوریاف هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000253 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   XG لدم یناریا  رورس  اب   Sophos لاوریاف سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  نامزاس  سانشراکداتاب  لصا  یتناراگ  هئارا.تسا  هدنشورف  هدهعب  نامزاسرابناات  الاک  لمح  هنیزه.تسا  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22167465-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WAP WAP STANDARD STANDARD ZERO DAYZERO DAY یاهنسیال   یاهنسیال هارمه   هارمه هبهب     sophos sophos xgs3300  hw appllancexgs3300  hw appllance لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 3939

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسرزورب .تسا  هباشم  دک  ناریا  - هاگشیامزآ یهدباوج  شریذپ ئ  متسیس  نومزآ  همانرب  رازفا  مرن  بط و  همانرب  یناسر  زورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  ار  رازفا  مرن 

1101030402000130 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نیون دنمشوه  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  تفاس  بط  نیالنآ  هاگشیامزآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هتفه  کی  راک  ماجنا  تلهم  رثکادح  .دوش  یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسرزورب یناسرزورب .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- هاگشیامزآ هاگشیامزآ یهدباوج   یهدباوج شریذپ  ئئ   شریذپ متسیس   متسیس نومزآ   نومزآ همانرب   همانرب رازفا   رازفا مرن   مرن وو   بطبط   همانرب   همانرب یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع
.دیهدب .دیهدب تمیق   تمیق ارار   رازفا   رازفا مرن   مرن

4040
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5845247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک شیوداپ 150 هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000677 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  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 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک 150150 شیوداپ   شیوداپ هکبش   هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4141
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روشک تاتابن  ظفح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5845411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگراب روتکاف  شیپ  .تسویپ   RFP تامدخ و حرش  قباطم   ticketting ناربراک یاه  تساوخرد  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش

1201003075000026 زاین :  هرامش 
روشک تاتابن  ظفح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 . دوش یرازگراب  روتکاف  شیپ  .تسویپ   RFP تامدخ و حرش  قباطم   ticketting ناربراک یاه  تساوخرد  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش یرازگراب  روتکاف  شیپ  .تسویپ   RFP تامدخ و حرش  قباطم   ticketting ناربراک یاه  تساوخرد  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985711169 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  یزرواشک  غاب  نمی - نابایخ  نارمچ -  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23091222-021  ، 230911-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401012-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

tickettingticketting  ناربراک ناربراک یاه   یاه تساوخرد   تساوخرد تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5845425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  الاک  دک  تسا -  هدیدرگ  تسویپ  تاصخشم  ینامزاس -  یرامعم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005290000185 زاین :  هرامش 

زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  ینامزاس  یاه  هکبش  رد  بصن  نیرز  اباد  ینامزاس  یاهدنیارف  یکینورتکلا  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نیرز اباد  یزادرپ 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هرامش  هب  فابشرف  سدنهم  اب  یصصخت  لاوس  هنوگ  ره  نتشاد  تروص  رد  تسیمازلا -  یتسویپ  کرادم  یراذگراب  ندومن و  روهمم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت   09143014565

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5845113 نیبرود  ریواصت  لاقتنا  لاوریاف  لیوحت  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 70)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینامزاس ینامزاس یرامعم   یرامعم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا هاگتسیا  نزوس  رتیه  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000033 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک  ، نواعت ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  قرب  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  هتشر  هبتر 5  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یعامتجا  هافر  و 

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

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا نزوس   نزوس رتیه   رتیه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4444
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( دابا یجاح   ) هوکریز ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  کرادم و  قبط  راد  مرالآ  ( تبوطر امد و  ) یطیحم طیارش  شیاپ  دنمشوه  هاگتسد  ددع  تساوخ 45  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هوکریز تمالس  عماج  تامدخ  زکارم  تهج 

1101092044000014 زاین :  هرامش 
( دابا یجاح   ) هوکریز ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

دارآ تعنص  اکست  هدننک  هضرع  عجرم  اکست  یتراجت  مان   TSA-EP12040400 لدم یرتم  هلت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هوکریز رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  یاه  هنیزه  هیلک.تفرگ  دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  روتکاف و  - الاک تفایرد  زا  سپ  یدقن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  همان  تنامض  یاراد  یلاسرا  یاههاگتسد.دشاب 

 : یتسپ دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  یزار  نابایخ  دابا  یجاح  رهش  هوکریز  ناتسرهش  یبونج  ناسارخ  هوکریز ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9767115691

32502026-056  ، 31089400-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32503024-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد مرالآ   مرالآ تبوطر ) ) تبوطر وو   امد   امد )) یطیحم یطیحم طیارش   طیارش شیاپ   شیاپ دنمشوه   دنمشوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4545
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرجنپ روتیسنانآ 96  مرالآ  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000477 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هرجنپ روتیسنانآ 96  مرالآ  لنپ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام  ینفداهنشیپ ،  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرجنپ هرجنپ   9696 روتیسنانآ   روتیسنانآ مرالآ   مرالآ لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 4646

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5844815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   / 0146018 بآ /  هیفصت  هاگتسد  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000776 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمرب ناراک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   M.O.N 2700 لدم یتسد  موف  بآ و  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

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

52132228-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 115 ھحفص 35 
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمرظندم  لخاد  تخاس  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  قبط  لرتنک  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000934 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نومزآ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس رازفا  تخس  لرتنک   TS12 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ 
تس 5 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یمنرارق  یسرربدروم  تاداهنشیپ  تروصنیاریغرددامن  لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اردوخ  یلامو  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188226-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5845773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2022/11/04 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمرظندم   یمرظندم لخاد   لخاد تخاس   تخاس (( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط لرتنک   لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 4848

obaraobara کرام   کرام شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 4949

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/10/31عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/15 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   pv121-tnt4a-f2r1 لدم  vdc24 زیاس ینف 1124  هرامش  کیتاموتا  رگشیامن  ناونع : 

14012810 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012085 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5845798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راشف هدننک  لرتنک  ناونع : 

14012085 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

pv12 1 - tnt4a- f2 r1pv12 1 - tnt4a- f2 r1 لدم   لدم   vdc24vdc24  زیاس زیاس   1 1241124 ینف   ینف هرامش   هرامش کیتاموتا   کیتاموتا رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

راشف راشف هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 5151

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نادابآ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  امتح  ههام  3 تخادرپ دشابیم  دوجوم  یتسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  دادعت و  co2 درادناتسا هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09363011133 دوش یراذگراب 

1101092794000179 زاین :  هرامش 
رهشمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

بوکزلف یرگنهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکفاس  یتراجت  مان   kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب روتکاف  شیپ  امتح  ههام  3 تخادرپ دشابیم  دوجوم  یتسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  دادعت و  co2 درادناتسا هدننک  شوماخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09363011133 دوش

6418713115 یتسپ :  دک  بآ ،  نامزاس  یادهش  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53544801-061  ، 53540210-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53540067-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا تمیق  داهنشیپ  مالعا  ارجا و  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  ناتسرامیب  یاهرپمد  ریاف  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000116 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا تمیق  داهنشیپ  مالعا  ارجا و  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  ناتسرامیب  یاهرپمد  ریاف  ضیوعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: 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

co2co2 درادناتسا   درادناتسا هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 5252

ناتسرامیب ناتسرامیب یاهرپمد   یاهرپمد ریاف   ریاف ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 5353
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000122 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-4 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ  الاک :  مان 

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

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   POTTER هدنزاس عجرم   POTTER یتراجت مان   PS-24 لدم قیرح  مالعا  هیاپ  اب  یدود  لانشنوناک  روتکتد  الاک :  مان 
میلقا نمیا  تاطابترا  یروانف و  هعسوت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  مالقا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضاقتم دحاو  دات  الاک و  شزوما  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 20  هیوست 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  یرازگراب 
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلاسرا  روتکاف  شیپ  رد  اکن  یتایلمع  هقطنم  رد  هاگتسد  شزوما  بصن و  هنیزه 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: 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

یتایلمع یتایلمع هقطنم   هقطنم ردرد   شزوما   شزوما وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   قیرح   قیرح نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5454
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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 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME DETECTOR TESTING DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
***** یلخاد دیلوت  *****

06153183711
1101092179000993 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داهج هدنزاس  عجرم   ACECR FLAME DETECTOR یتراجت مان   W 5 ناوت  V 24 ژاتلو  AFDL-2540 لدم میقتسم  دید  اب  هچراپکی  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

فیرش یتعنص  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم  فیرش  یتعنص  یهاگشناد 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FLAME DETECTOR TESTING DEVICEFLAME DETECTOR TESTING DEVICE ناونع : : ناونع 5555
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5845792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/23 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  هارمهب  oggioni کرام ناتم  یترارح و  روتکتد  ناونع : 

14012939 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/04 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  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 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکپ چپ  لنپ ،  چپ  کر ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000116 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 قمع  U 16 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81752173-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هارمهب   هارمهب oggionioggioni کرام   کرام ناتم   ناتم وو   یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5656

درکپ درکپ چپچپ   لنپ ،  ،  لنپ چپچپ   کرکر ،  ،  ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یصوصخ  طیارش  قباطم  تالآ  قاری  اب  هارمه  یرون  ربیف  یشک  لباک  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000313 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 100 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137321-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5844134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 1 ددع  کی  قمع 100  کرحتم  ینیسددع  کی  تروپ  لوژام 8 رواپ  ددع  کی  قمع 100  تینوی  کر 28  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090093000102 زاین :  هرامش 

زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-8027 لدم  cm 139 عافترا  60x80 cm داعبا تینوی  هداتسیا 27  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 1 ددع  کی  قمع 100  کرحتم  ینیسددع  کی  تروپ  لوژام 8 رواپ  ددع  کی  قمع 100  تینوی  کر 28   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش قباطم   قباطم تالآ   تالآ قاری   قاری اباب   هارمه   هارمه یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5858

ههام ههام 11 تخادرپ   تخادرپ ددع   ددع کیکی     100100 قمع   قمع کرحتم   کرحتم ینیسددع   ینیسددع کیکی   تروپ   تروپ 88 لوژام   لوژام رواپ   رواپ ددع   ددع کیکی     100100 قمع   قمع تینوی   تینوی   2828 کرکر   ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5844297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا سراپ  ههام  یتناراگ 36  اب   N300 - TD- w8961n- v3.2 لدم  adsl2 کنیل +  یپ  یت  مدوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000240000084 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

نامرآ تراجت  رضخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK یتراجت مان  لدم 8961  میس  یب  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا نالیگ  ناتسا  یرتسگداد   2 هرامش نامتخاس  تشر  لیوحت  لحم  هدوب  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  هنوگره  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدش  هتساوخ  یتناراگ  اب  زاین  حرش  قباطم  اقیقد  الاک  دوش  یراذگراب  روتکاف  شیپ  ههامود  یدقن  هیوست 

4187785684 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  - سردم راولب  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33834701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33851633-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  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 16 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5844387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AS Number و BGP هارمه هب   100Mbps نازیم هب  تسویپ  یاه  لیاف  حرش  هب  تنرتنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 84877514  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد 

1101093863000038 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ناریا ،  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس ، شبن  یبونج ، نابآ )  ) یدضع دیهش  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598753113 : 

84878595-021  ، 84870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88824750-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طابترا طابترا سراپ   سراپ ههام   ههام   3636 یتناراگ   یتناراگ اباب     N300  -  TD-  w8961n-  v3.2N300  -  TD-  w8961n-  v3.2 لدم   لدم   ads l2ads l2 کنیل +  +  کنیل یپیپ   یتیت   مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

تنرتنیا تنرتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6161
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غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5844405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  روتکاف  شیپ  ههام  تخادرپ 3  ( FortiGate 60 لاوریاف : تاصخشم   ) رورس لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زادرپراک 09375503837

1101093544000044 زاین :  هرامش 
غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 3  تسیمازلا  تسویپ  لیاف  رد  روتکاف  شیپ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659871 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  یا  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  درگتشه  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44225512-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44222844-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

روتارنژ روتارنژ روتوم   روتوم تخوس   تخوس متسیس   متسیس یکیتسال   یکیتسال گنیروا   گنیروا یزلف - - یزلف یفاحص   یفاحص رنف   رنف یتارباخم -  -  یتارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف -- گنیر گنیر نکوت   نکوت ناونع : : ناونع 6363
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یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0030070 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985005503 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   VASSCO یتراجت مان   DP 300 لدم گنیر  نکوت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  رصع  یتراجت  مان   OUAC-SM 1X6 دک هرقرق  یرتم  لوط  روک  هتسه 6  دادعت   mm 8 رطق  SM ربیف اب  یکاخ  زکرم  پویت  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 

ناجنسفر یتعنص  عمتجم  یمالسا  ینواعت  هدننک 
رتم 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یرقاب دمحم  یرغص  همطاف   T3 یزلف یفاحص  رنف  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B روتارنژ روتوم  دربراک   in 1/42 گنیروا الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   FKM گنیروا الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   CAT C15 روتارنژ روتوم  تخوس  متسیس  یکیتسال  گنیروا  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0030070 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

)POE هارمه هب  زتره  اگیگ  دازآ 24  دناب  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 Lan surge Arrester

42dbi نیگ اب  ویوورکیام  ویدار  شید 
1101001262000662 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نویاپ هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-42.23x-D لدم یتارباخم  متسیس   high performance ویوورکیام سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

ایرآ نویاپ  هدنزاس  عجرم  ایرآ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
برغ ایوپ  تکرش  هدنزاس  عجرم   OPGW10/5 یتراجت مان  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 57 عطقم حطس  زکرم  رد  بویت  حرط  ریگقرب  اب  یرون  ربیف  الاک :  مان 

رتم 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدنزاس  روشک   MEHRANDISHAN یتراجت مان   5823N لدم  GHz 5 سناکرف  Mbps 100 تیفرظ دازآ  دناب  ویوورکیام  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
سراپ زادرپ  هکبش  ناشیدنارهم  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق ءاضما ،) رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد.تسا  حیحص  یتسویپ  مرف  قبط  اهالاک  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا.ددرگ  یم  لاطبا  یداهنشیپ 

6133613137 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب دناب ویوورکیام   ویوورکیام لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار  - - بویت بویت حرط   حرط ریگقرب   ریگقرب اباب   یرون   یرون ربیف   ربیف ویوورکیام -  -  ویوورکیام سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 6464

تومیر تومیر روتارنژ -  -  روتارنژ نفنف   تمس   تمس هعطق   هعطق گنیزوه   گنیزوه  - - هعطق هعطق   ICIC  - - یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس لیدبت   لیدبت شیف   شیف تازیهجت -  -  تازیهجت لباک   لباک روتبادآ   روتبادآ تکوس   تکوس ناونع : : ناونع
قرب قرب هخاش   هخاش   22 هبهب   هخاش   هخاش لیدبت  33   لیدبت گالپ   گالپ یلرتنک -  -  یلرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس ماخ   ماخ لرتنک   لرتنک

6565
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یریوصت  تراظن  متسیس  هب  طوبرم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000994 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XZMG12 لدم  AS-Interface تازیهجت لباک  روتبادآ  تکوس  الاک :  مان 

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

ینازورف رهس  یمیهاربا  هناسفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LINE یتراجت مان  لدم 1218  یریوصت  یتوص و  متسیس  لیدبت  شیف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CONTRA یتراجت مان   STK408-090D ینف هرامش  هعطق   IC الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   KW 18 روتارنژ نف  تمس  هعطق  گنیزوه  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  کیسالک  یتراجت  مان   giga code +64 لدم یلرتنک  یاه  متسیس  ماخ  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 

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

ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  کیسالک  یتراجت  مان   giga code smart لدم یلرتنک  یاه  متسیس  ماخ  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 20  یدنب  هتسب  عون   BPA-32-10/16 لدم  V 220 ژاتلو  A 10 نایرج تدش  قرب  هخاش  هب 2  هخاش  لیدبت 3  گالپ  الاک :  مان 

هن دون و  دصهن و  رازه و  نازاس  هنیهب  کینورتکلا  کیرتکلا و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریتسالاب 
نتراک 20 دادعت : 

1401/08/07 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

.دوش تسویپ  اضما  یسررب و  تالماعم  طیارش  -5

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتشاد.نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  VHF میسیب ییویدار  تازیهجت  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا هتشر  هیاپ 5  لقادحربتعم  تیحالص  یهاوگ 

1101001162000164 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاباگم تنرتنیا 200  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000165 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

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

طسق هس  تخادرپ  تیاغل 1402/9/1  زا 1401/9/1 هام  تدم 12  هب  تنرتنیا  تیاباگم  دیرخ 200 هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VHFVHF  میسیب میسیب ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 6666

تیاباگم تیاباگم   200200 تنرتنیا   تنرتنیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 115 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7hlmk45nl4fh3?user=37505&ntc=5844544
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5844544?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kgaen8wwvbrrw?user=37505&ntc=5844551
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5844551?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  یتعنص -  لرتنک  هکبش  یدنب  نوز  هب  طوبرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000796 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   FWA-6510-00E لدم یتعنص  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 *** یتسویپ لیاف  تاجردنم  اب  قباطم  هکبش  ویسپ  تامدخ  تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003035000037 زاین :  هرامش 

روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345653868 یتسپ :  دک  شوخ ،  شبن  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66427700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم الاک   الاک تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتعنص -  -  یتعنص لرتنک   لرتنک هکبش   هکبش یدنب   یدنب نوز   نوز هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6868

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6969
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ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5844836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسویپ ینف  تاصخشم  تسیلو  مالعتسا  ساسا  رب  کناب  یتظافح  تازیهجت  ملق  128 دیرخ دشابیم -  هباشم  یباختنا  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هدنشورف  تادنتسمو  مالعتسا  لاسرا  لیمکت و 

1101003781000040 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

انایرآ تاطابترا  یاضف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   HWIC-2SHDSL لدم رتور  هب  مدوم  طوطخ  لاصتا   DSP لوژام الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخخشم تسیلو  مالعتسا  ساسا  رب  ناگزمره  نواعت  هعسوت  کناب  یتظافح  هناماس  تازیهجت  ملق  128 دیرخ دشابیم -  هباشم  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدنشورف  تادنتسمو  تسویپ  تادنتسم  لاسراو  لیمکت  تسویپ -  ینف 

7916686138 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  بعش  تیریدم  نامتخاس  ماما -  نادیم  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333310-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344011-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844844 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  ویسپ  هکبش  یرادهگن  ینابیتشپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05131296708 :: نفلت :: mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور هبهب   مدوم   مدوم طوطخ   طوطخ لاصتا   لاصتا   DSPDSP  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 7070

یرون یرون ربیف   ربیف ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7171
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نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

112-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  تمیق  مالعتسا  قیرط  زا  یرون  ربیف  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  تکرش  هدهع  هب  نامزاس  هب  لیوحت  نامز  ات  مالعستا  عوضوم  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط کالپ 563  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظافح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ
مود

:: نفلت :: providers.tehran.ir business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

843212128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم زربلا  گنسلاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5845023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  4 قمع 60 -----  کرحتم  کر  ینیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  4 قمع 80 ----  کرحتم  کر  ینیس 

1201020006000134 زاین :  هرامش 
یزکرم زربلا  گنس  لاغز  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک گنسلاغذ ،  تکرش   - تشالآ هداج  رتمولیک 1  هار - سیلپ  یوربور  هوکداوس - روحم   185 روحم   - هوکداوس  - ناردنزام هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4791646498 یتسپ : 

42424008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422590-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

ددع ددع   44  ----  ---- 8080 قمع   قمع کرحتم   کرحتم کرکر   ینیس   ینیس ددع   ددع   44  -----  ----- 6060 قمع   قمع کرحتم   کرحتم کرکر   ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 7373
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یزکرم زربلا  گنسلاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5845030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  کیفارگ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020006000133 زاین :  هرامش 

یزکرم زربلا  گنس  لاغز  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  روتکاف  لصا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک گنسلاغذ ،  تکرش   - تشالآ هداج  رتمولیک 1  هار - سیلپ  یوربور  هوکداوس - روحم   185 روحم   - هوکداوس  - ناردنزام هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4791646498 یتسپ : 

42424008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422590-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) تارباخم یطابترا  ربیف  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000219 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   DIN-DIN--xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نادیپس جاوما 
رتم 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک ناونع : : ناونع 7474

تارباخم تارباخم یطابترا   یطابترا ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس یارب 48  ییویدار  یاه  مدوم  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000267 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس   4848 یارب   یارب ییویدار   ییویدار یاه   یاه مدوم   مدوم دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 115 ھحفص 53 
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رهشوب ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  اتت  لدم  ایاپ  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004202000039 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  اماگ  - اتت لدم   cm 100 قمع  U 42 عافترا  cm 80 ضرع  in 19 درادناتسا کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط  اتت  لدم  ایاپ  کر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515759941 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یلم  کناب  تیریدم  یگنس  نایایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33321691-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321698-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153406 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش چیئوس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/08/08 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5844663 یروانف  یسانشراک  تامدخ  یمجح  هحفص 24)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

inin   1919 درادناتسا   درادناتسا کرکر   ناونع : : ناونع 7777

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 115 ھحفص 54 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/depfghb9unu74?user=37505&ntc=5845399
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5845399?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8xzldcd5buega?user=37505&ntc=5845752
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5845752?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هتسبرادم5845113 نیبرود  ریواصت  لاقتنا  لاوریاف  لیوحت  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 70)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5845184WAP یاهنسیال هارمه  هب   sophos xgs3300 hw appllance لاوریاف هاگتسد  کی 
STANDARD ZERO DAY

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5845778pv121-tnt4a-f2r1 لدم  vdc24 زیاس ینف 1124  هرامش  کیتاموتا  رگشیامن  هحفص 31)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093369000001 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناوزو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نآ تاقلعتم  ناوخ و  کالپ  ویریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  15 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8354136758 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  ناوزو - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45421112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45421300-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  ییوزاب  ای  یا  هلیم  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002141 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد  تخاس  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست 
.تسیمازلا گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095056-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوزاب ییوزاب ایای   یایا   هلیم   هلیم دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هیمورا  هرامش 3  یتعنص  کرهش  رباعم  یاهولبات  بصن  تخاس و  و  حلاصم ، هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001526000078 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع 103 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33489609-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هیمورا   هیمورا هرامش  33   هرامش یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش رباعم   رباعم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ دض  ولق  ود  یسکوپا  بسچ  - هفرط ود  خیم  لگ  - ینمیا هناوتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000202 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمجع لوسر  هدننک  هضرع  عجرم   MERT SANAYI یتراجت مان  یمرگولیک  یزلف  یطوق  یسکوپا  عیام  بسچ  الاک :  مان 

مرگولیک 50 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.318-AS دک  10x10x2 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  نیگن  یاراد  راد  هیاپ  هفرطود  یکیفارت  یا  هبرگ  مشچ  خیم  لگ  الاک :  مان 
نارهت کیتسالپ 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  هدنزاس  عجرم   cm 45 عافترا  EVA دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

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

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 269 سامت 025-7780426  نتفلت 

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

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ دضدض   ولق   ولق ودود   یسکوپا   یسکوپا بسچ   بسچ -- هفرط هفرط ودود   خیم   خیم لگلگ   -- ینمیا ینمیا هناوتسا   هناوتسا ناونع : : ناونع 8282
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هزیوه 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 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ید یا  لا  تاو  یغارچرس 50  ید - یا  یلا  تاو  یغارچرس 100  ید - یا  لا  تاو  روتکژورپ 100  ید - یا  یلا  تاو  روتکژورپ 200  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ید یا  لا  تاو  فرصم 30  مک  پمال 
1101096535000013 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هزیوه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یردخ لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIA یتراجت مان   W 30 ناوت یچیپ  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 260 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

فلا یروآ  نف  انشور  هدننک  هضرع  عجرم  فلا  یتراجت  مان   EVAN-100 لدم  W 100 ناوت  LED ینابایخ غارچ  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
فلا یروآ  نف  انشور  هدننک  هضرع  عجرم  فلا  یتراجت  مان   EVAN-100 لدم  W 100 ناوت  LED ییانشور روتکژورپ  الاک :  مان 

ددع 106 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

کیرتکلا نایاش  یتراجت  مان  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ساملا  حرط   W 200 ناوت ید  یا  لا  نکفا  رون  غارچ  الاک :  مان 
ددع 110 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
رهم ناهوژپ  رون  انام  هدننک  هضرع  عجرم  رهم  ناهوژپ  رون  انام  هدنزاس  عجرم  رونانام  یتراجت  مان  نویپروکسا 50  لدم   W 50 ناوت ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

هزیوه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  ماجنا  هام  تشه  طاسقا  یط  تخادرپ و  شیپ  نودب  دیرخ  یرادرهش  نیا  یگنیدقن  عبانم  دوبمک  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6445143939 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هرادا  راثیا  نابایخ  هزیوه  ناتسرهش  ناتسزوخ  هزیوه ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6782281-0613  ، 6782281-613 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

6782282-613 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید یایا   یلا   یلا تاو   تاو   100100 یغارچرس   یغارچرس یدید - - یایا   لالا   تاو   تاو   100100 روتکژورپ   روتکژورپ یدید - - یایا   یلا   یلا تاو   تاو   200200 روتکژورپ   روتکژورپ ناونع : : ناونع 8383
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  تارادا  زاین  دروم  یناتسمز  یرادهار  تهج  کمن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادمو  تسیل 

1101000278000218 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راسمرگ هشوخ  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم  هاگشیو  یتراجت  مان   kg 25 ینوگ دی  نودب  هدش  هیفصت  کمن  الاک :  مان 
هسیک 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یایا هداج   هداج لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   یرادهار   یرادهار تارادا   تارادا زاین   زاین دروم   دروم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تهج   تهج کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ کرادمو   کرادمو

8484
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845146 :: 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  تاصخشم  قباطم  ) هدوسرف

1101001423000126 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن 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

هدوسرف هدوسرف وو   هدید   هدید بیسآ   بیسآ یتاعالطا   یتاعالطا وو   یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه ولبات   ولبات یزاس   یزاس زاب   زاب وو   تمرم   تمرم وو   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات یوررب   یوررب گنربش   گنربش بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هطقن  ییانشور  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000147 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هطقن   هطقن ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ یروف  لیوحت  تسویپ  ینف  تاصخشم  تابساحم و  رب  قبطنمو  دانسا  لودج  حرش  هب   LED تاو ینابایخ 120  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  4

1101005066000508 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناماگشیپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   W 120 ناوت یباتهم  گنر   ASR-ST120-CW لدم  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
تاطابترا رصع  ناماگشیپ  یدیلوت  ینواعت 

ددع 250 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 4  یروف  لیوحت  تسویپ  ینف  تاصخشم  تابساحم و  رب  قبطنمو  دانسا  لودج  حرش  هب   LED تاو ینابایخ 120  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ  44 تخادرپ یروف   یروف لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تابساحم   تابساحم ربرب   قبطنمو   قبطنمو دانسا   دانسا لودج   لودج حرش   حرش هبهب     LEDLED  تاو تاو   12 0120 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
ههام ههام

8787
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لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشا جآ  نارب -  روحم  وربآ  ثادحا  تهج  ینتب  سکاب  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000131 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینتب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراک  رتسگ  هکیرا  ینتب  عیانص  یتراجت  مان   m 2 عافترا  m 2 ضرع  m 1 لوط حلسم  نتب  سنج  هتخاس  شیپ  سکاب  الاک :  مان 

اراک رتسگ  هکیرا 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: 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  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روحم روحم وربآ   وربآ ثادحا   ثادحا تهج   تهج ینتب   ینتب سکاب   سکاب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 115 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wygeqmefh4lkw?user=37505&ntc=5845665
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5845665?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  تهج  طقف   ) تسویپ تاصخشم  قبط  ناجیلد  هبعش  نواعت  هعسوت  کناب  تهج  یقرب  هرکرک  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( کارا ناتسرهش 

1101004154000011 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دنشاب یم  تمیق  مالعا  هب  مزلم  کارا  ناتسرهش  ناگدننک  نیمات  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814134494 یتسپ :  دک  متاخ ،  یتاقبط  گنیکراپ  یور  هبور  اروش  نادیم  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33835310-086  ، 33835301-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33835330-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یرادناتسا   :: 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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5844155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8989

یجنرب یجنرب یباتک   یباتک لفق   لفق یلیر -  -  یلیر ینوئدراکآ   ینوئدراکآ ردرد   ینهآ -  -  ینهآ سنج   سنج ظافح   ظافح هدرن   هدرن ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسا دوجوم  تسویپ  رد  ژارتم  تاصخشم و  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004093000033 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ناینرپ دیما  هدننک  هضرع  عجرم  ناینرپ  دیما  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   G11 لدم  2x2 m داعبا ینهآ  سنج  ظافح  هدرن  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ینانر  نایقداص  یلعدمحم  هدنزاس  عجرم  دنلزر  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  زیاس  ینهآ  سنج   mm 5 تماخض  2NA لدم یلیر  ینوئدراکآ  رد  الاک :  مان 

ینانر نایقداص  یلعدمحم  هدننک 
عبرم رتم  2 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
ینیسح اضر  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   12x5x2 cm زیاس یجنرب  یباتک  لفق  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  یتراجت  مان   PANA 12 لدم یعبرم  رتم  زیاس  ینهآ  ظافح  هدرن  الاک :  مان 
عبرم رتم  55 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
مرالآ تسب  هدننک  هضرع  عجرم  مرالآ  تسب  هدنزاس  عجرم   BA00120 دک یعبرم  رتم  زیاس  ینهآ  ظافح  هدرن  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  یدهع  هب  بصن  لقن و  لمح و  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک   . ملعم نادیم  یرادناتسا  ینارمع  نامتخاس  هب  دیدزاب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .دشابیم  هطوبرم  سانشراک  دات  بصن و  زا  سپ  یدقن و  تروص  هب  تخادرپ 

3514799611 یتسپ :  دک  نانمس ،  یرادناتسا  جیسب -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2129144-023  ، 33443560-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443507-023 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  رد 220  220 و 140 رد  180 داعبا اب  هدنیآرد  ندش  یقرب  تیلباق  اب  روتوم  نودب  تیروکس  یتسد  ییوشک  برد  ددعود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  بصن -  هنیزه 

09151114335
1101091579000339 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

برد هدننک  هضرع  عجرم   LABEL یتراجت مان   EVOLUS 90 لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  لبال  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
کف نمیا  نازاس 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  عوجرم  ای  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09151114335 هرامش 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38806050-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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

ندش ندش یقرب   یقرب تیلباق   تیلباق اباب   روتوم   روتوم نودب   نودب تیروکس   تیروکس یتسد   یتسد ییوشک   ییوشک برد   برد ناونع : : ناونع 9191
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - RIG051 لدم یقرب  دنبهار  یدالوف  ینولفت و  هدند  خرچ  عومجم  یلصا -  درب  سنارت   - ZL38 لدم یقرب  دنبهار  یلصا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DIR10 لدم دنبهار  لسوتف 

1101092288003365 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادیاپ روتوم  ایمیک  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405   HVAC یقرب کرحم  یلصا  هدند  خرچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ کینورتکلا  تسب  هدننک  هضرع  عجرم  هنایمرواخ  کینورتکلا  تسب  یتراجت  مان   BE-01 لدم یکینورتکلا  لسوتف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناهفصا نهآ  بوذ  هدننک  هضرع  عجرم  ودلاسنآ  یتراجت  مان  رترونیا  دربراک   ELC409382 لدم رسوید  سنارت  عون  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
داگراساپ تعنص  دادماب  هدننک  هضرع  عجرم   MAKIM یتراجت مان   T لدم گنیکراپ  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  روتکاف  شیپ  ای  ینف  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبهار دنبهار لسوتف   لسوتف یقرب   - - یقرب دنبهار   دنبهار یدالوف   یدالوف وو   ینولفت   ینولفت هدند   هدند خرچ   خرچ عومجم   عومجم یلصا -  -  یلصا درب   درب سنارت   سنارت یقرب   - - یقرب دنبهار   دنبهار یلصا   یلصا درب   درب ناونع : : ناونع 9292
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تفن 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 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

5844661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  ملق و 3  لماش 16  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000111 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   TT100 لدم هیاپ  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههامکی  رثکادح  یلام  هیوست 

تسا یمازلا  تفن  تعنص  تسارح  هدش  تیحالص  دات  یاهتکرش  تسیل  رد  دوجو 
.تسا یمازلا  مالعتسا  هیباوج  رد  روتکافشیپ  هئارا 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898645-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153384 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
facc b680h یا هفرح  یا  هلیم  دنبهار  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/03 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9393

facc b680hfacc b680h یایا   هفرح   هفرح یایا   هلیم   هلیم دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 9494

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

ییوزاب5844289 ای  یا  هلیم  دنب  هحفص 55)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنوار تلوولیک  هاگتسیا 230  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000184 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنوار دنوار تلوولیک   تلوولیک   230230 هاگتسیا   هاگتسیا یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرشناجیابرذآ یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم و  یریوصت  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  تامدخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001170000017 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  هناماس  رد  یزیراو  شیف  ریوصت  هارمه  هب  هدش ،  اضما  رهم و  درارق  مالعتسا و  مرف  هارمه  هب  لیمکت و  تمیق  داهنشیپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136956773 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  یوربور  سردم  نابایخ  یناقاخ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35264128-041  ، 35258344-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35250988-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

02-14010730 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبورد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همانتنامض 90.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 09197554048 هرامش  نفلت 81717941 و   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرشناجیابرذآ یقرشناجیابرذآ یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب بعش   بعش وو   تیریدم   تیریدم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9696

هتسب هتسب رادم   رادم نیبورد   نیبورد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ردنب  ییایرد  یرگشدرگ  یرفاسم  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000078 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000097 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدنشورف  اب  هدکشناد  رابنا  ات  لمح  هنیزه  - دشابیم تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 09191968511 یگنهامه  تهج  دشابیم - یراک  زور  یلا 50   40 تخادرپ

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب رهشوب ردنب   ردنب ییایرد   ییایرد یرگشدرگ   یرگشدرگ یرفاسم   یرفاسم هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9898

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 115 ھحفص 72 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3jhlgqy97b49a?user=37505&ntc=5844973
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5844973?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ff54zj3ghlhkz?user=37505&ntc=5844979
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5844979?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093474000006 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناجروالف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هب قرو 5/1  اب  یزلف  یناراب  هبعج  ددع - ) 0403h4 - Poe kdt-kp (6 چوس ددع - ) MS-C2966-X12TPA-Lens5.3~64mm (22- ناوخ کالپ  نیبرود  - 

305 رتم  Cable cat6.0 sftp-nexans-test ددع )  Radio mikrotik-daynadish (14 ددع -) 6  ) زیاس 30*40*50 یلخاد  نشیتراپ  زیوآ و  لفق  هارمه 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ءاهب و  مالعتسا  گرب  هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8451667395 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  شبن  ناجروالف  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37424000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37420768-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس دیحوت  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم   :: 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 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

5845007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 1  تسویپ  تسیل  هارمه  هب  ددع  لسکیپ 4  اگم  یالاب 2  تیفیک  اب  یگنر  IP رجنر نیبرود  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

1101093727000304 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  تسویپ  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  زکرم  سانشراک  دات  طرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616813131 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  ناشایرگ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227119-087  ، 33286112-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227180-087 :: 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

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5845113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  ریواصت  لاقتنا  لاوریاف  لیوحت  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000077 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام   11 تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هارمه   هارمه هبهب   ددع   ددع   44 لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   22 یالاب   یالاب تیفیک   تیفیک اباب   یگنر   یگنر IPIP رجنر   رجنر نیبرود   نیبرود تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه

10 110 1

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت لاقتنا   لاقتنا لاوریاف   لاوریاف لیوحت   لیوحت وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

ناوخ5844286 کالپ  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  هحفص 55)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COMPUTER ACCESSORIESCOMPUTER ACCESSORIES ناونع : : ناونع 103103

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

تسویپرد دیرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشمدکناریا  /COMPUTER ACCESSORIES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا 

1101092179000992 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داژن یرهشوب  ناگداز  کلم  هیضرم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1020  هنایار  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1152A لدم هکبش  رتست  الاک :  مان 

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

لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   COHC001C-08 لدم  DVI لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GP530A-EU لدم هنایار  هیذغت  عبنم  هعطق  درب  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

رذآ لیکو  ترصن  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   COHC001C-08 لدم  DVI لباک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
ورین ماف  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   AXLE یتراجت مان   FX5500 لدم  MB 256 تیفرظ  Nvidia کیفارگ تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   L-603 لدم  HDMI هب  VGA لدبم الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
یباراد نارزیخ  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TG-3468 لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  قرش  متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TK8024 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
داگراساپ تعنص  زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   EXFO یتراجت مان   FPM-302 لدم رتم  رواپ  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشمدکناریا  /COMPUTER ACCESSORIES :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

5844603COMPUTER ACCESSORIES(75 هحفص )  accessaccess
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتایلمع5845242 هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  هحفص 37)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5844230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  تازیهجت  تنیوپ - سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000120 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
Unifi-AP-AC-LR لدم تنیوپ  سسکا  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفریج هاگشناد  رد  الاک  لیوحت  دعب  یراک  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرازفا5844230 تخس  تازیهجت  تنیوپ - هحفص 77)سسکا  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5844286 کالپ  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  هحفص 55)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم5844987 یاه  نیبرود  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  هحفص 70)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت تنیوپ - - تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 104104
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) 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

دنبهار5844416 یدالوف  ینولفت و  هدند  خرچ  عومجم  یلصا -  درب  سنارت  یقرب  - دنبهار  یلصا  درب 
دنبهار لسوتف  یقرب  -

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5844661 لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

و وشزاب ) پچ  ) درگ تعاس  داپ  برد  ) رورس قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  دوش ) زاب  نوریب  تمس  هب  برد 

1101001264000139 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، تسا هدننک  نیمات  هدهعب  رادیرخ  تکرش  برد  ات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب ، تسویپ  لیاف  قباطم  تسیاب  یم  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطوداتزا  سپ  الاک  یاهب  تسا  یمازلا  روتکاف  رد  هلاسکی  یتناراگ  دیق 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط دوش ) ) دوش زاب   زاب نوریب   نوریب تمس   تمس هبهب   برد   برد وو   وشزاب ) ) وشزاب پچپچ   )) درگ درگ تعاس   تعاس داپ   داپ برد   برد )) رورس رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم

105105

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

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

زا 115 ھحفص 78 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/83juu4qennbav?user=37505&ntc=5844045
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5844045?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5844371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 pvc داوم قیرح ، دض  تفابود ، لوتفم 1/8  همشچ 4  کرت  فایلا  ینمچ  سنف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشن هدید  سنف  تشپ  هک  هدرشف  تروصب  فایلا 

1201003798000228 زاین :  هرامش 
ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

 pvc داوم قیرح ، دض  تفابود ، لوتفم 1/8  همشچ 4  کرت  فایلا  ینمچ  سنف  - 
دوشن هدید  سنف  تشپ  هک  هدرشف  تروصب  فایلا 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  540 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  ناجنز  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمظاک ) یاقآ   ) هرامش 02433054318 اب  زاین  تروص  رد 

دریگیم تروص  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ  هتفه  کی  یط  روتکاف و  لصا  هئارا  هب  طونم  باسح  هیوست 

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052558-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pvcpvc داوم   داوم قیرح ، ، قیرح دضدض   تفابود ، ، تفابود   1/81/8 لوتفم   لوتفم   44 همشچ   همشچ کرت   کرت فایلا   فایلا ینمچ   ینمچ سنف   سنف ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 115 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fsbsrbf2xnzb3?user=37505&ntc=5844371
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5844371?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


شخب ضایف  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 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- راک ماجنا  زا  سپ  هام  ود  ادودح  هیوست  - تسیمازلا دیدزاب   - هباشم دک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسرپ نآ  سدنهم  سامت 66253736  نفلت 

1101091684000734 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هداز بلاط  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم   TAKRADOOR05 لدم  2x2 m داعبا  MDF زلف و سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005647-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب5844045 برد  و  وشزاب ) پچ  ) درگ تعاس  داپ  برد  ) رورس قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  برد 
تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  دوش ) زاب  نوریب  تمس 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

5844279 ( کشخ متسیس  قیرح (  ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  هحفص 9)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5844296 یرادا  تاقبط  لیمکت  هحفص 9)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5844371pvc داوم قیرح ، دض  تفابود ، لوتفم 1/8  همشچ 4  کرت  فایلا  ینمچ  هحفص 9)سنف  قیرح  ( قیرح

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

رتنساتید5844483 قیرح  ءافطا  ارجا  هحفص 9)نیمأت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رد5844646 نواعت  هعسوت  کینورتکلا  زکرمتم  هناماس  تکرش  نامتخاس  یرادا  تاقبط  لیمکتو  هیهت 
هکبش یقرب ،  تاسیسأت  قیرح ، ءافطا  مالعا و  متسیس  روسناسآ ، لماش  سیدرپ  یروانف  کراپ 

یزاس هطوحم  هناخروتوم و  ، 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتایلمع5845242 هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  هحفص 37)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

رورس رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 107107

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

رورس5845415 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 9)رد  قیرح  ( قیرح

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

5845565( کشخ متسیس   ) قیرح ءافطا  متسیس  لماک  یارجا  حلاصم و  هیهت  هحفص 9)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاه5845858 لانیمرت  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ینوماریپ5843956 دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  ارجا  بصن ، دیرخ ،
تلوولیک تسپ 700 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوماریپ5845456 دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  ارجا ، بصن ، دیرخ ،
تلوولیک تسپ 400 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتایلمع5845242 هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  هحفص 37)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5845792 ینف  تاصخشم  هارمهب  oggioni کرام ناتم  یترارح و  هحفص 37)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت ویدتسا  نامرف  قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003066000023 زاین :  هرامش 

یشزوما یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تساوخرد  همیمض  مالقا  تسیل  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

یناشن لیوحت  لحمدامرف  یراددوخ  هباشم  یاهالاک  هئارا  زا   . دشاب یلصا  کپ  تروصب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  ون  و  یلصا )  ) لانیجروا تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یدقن  تروصب  هیوست  مالقا  داتو  لیوحت  زا  سپدشاب  یم  یشزومآ  یزیر  همانربو  شهوژپ  نامزاس  ینوناق 

 : یتسپ دک  کالپ 173 ،  یتشدلا  رصق  دیهش  هچوک  هدیسرن  دنز  ناخ  میرک  لپ  هب  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1584743517

88831161-021  ، 88843251-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88843251-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریوصت ریوصت ویدتسا   ویدتسا نامرف   نامرف قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5845364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  پوکسورکیم  نیبرود  پوکسورکیم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000688 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسود 09171242023 گنهرف  یاقآ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد طقف  یراذگ  تمیق  .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5845401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط پوکسورکیم   پوکسورکیم نیبرود   نیبرود وو   پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 109109

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اب قباطم  یرطاب ) نوفورکیم و  هیاپ ،  هس  فیک ،  گیگ ،  مر 128 زنل -  ظفاحم  لماش  )nx200 ینوس یساکع  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ روتکاف  شیپ  رد  تاصخشم 

1101001176000012 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   ECM-77B لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   LCS-X20/PC AE لدم نیبرود  فیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نابوخ رهش  تراجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   GP-L130B لدم  V 13 یرادرب ملیف  نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIFILM یتراجت مان  یساکع  نیبرود   LH-X100 زنل ظفاحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   100MS لدم  GB 128 هظفاح تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DA 100 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

نیبوژ
ددع 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816774895 یتسپ :  دک  تمالس ،  همیب  لک  هرادا  امنیس - هار  هس  زا  رتالاب  - یلامش رصعیلو  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32252845-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252845-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم  جنس (  ترا  رتم ، یتلوم  نژیوومرت ، نیبرود  جنس ، ترا  لباک ،  بای  بیع  بای و  ریسم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007017000186 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
می قرب  تاسیسات  یراکنامیپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   M850-MP1 لدم یتعنص  ییولبات  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

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

نیزگ ورین  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGER یتراجت مان   TDR2000/3 لدم لباک  بای  بیع  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رباه یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE هدنزاس عجرم   Ti400 لدم یترارح  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

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

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  نیمز  متسیس  تازیهجت  هدنزاس  عجرم   ER-CBH3/4 لدم  in 3/4 زیاس یسم  شکور  اب  یدالوف  سنج  یا  هلیم  ترا  دورتکلا  الاک :  مان 
نیمز متسیس  تازیهجت  هدننک  هضرع 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تاصخشم  قباطم  جنس (  ترا  رتم ، یتلوم  نژیوومرت ، نیبرود  جنس ، ترا  لباک ،  بای  بیع  بای و  ریسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616734463 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33281725-087  ، 33283601-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33281701-087 :: 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

دنوار5844137 تلوولیک  هاگتسیا 230  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 70)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ5844286 کالپ  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  هحفص 55)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ردنب5844973 ییایرد  یرگشدرگ  یرفاسم  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
رهشوب

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5844979 رادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5844987 یاه  نیبرود  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  هحفص 70)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم جنس (  (  جنس ترا   ترا رتم ، ، رتم یتلوم   یتلوم نژیوومرت ، ، نژیوومرت نیبرود   نیبرود جنس ، ، جنس ترا   ترا لباک ،  ،  لباک بای   بای بیع   بیع وو   بای   بای ریسم   ریسم ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هارمه5845007 هب  ددع  لسکیپ 4  اگم  یالاب 2  تیفیک  اب  یگنر  IP رجنر نیبرود  تسا  هباشم  دک  ناریا 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 1  تسویپ  تسیل 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5845113 نیبرود  ریواصت  لاقتنا  لاوریاف  لیوحت  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 70)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت5845209 ویدتسا  نامرف  قاتا  هحفص 24)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5845364 تسیل  قبط  پوکسورکیم  نیبرود  هحفص 24)پوکسورکیم و  نیبرود  ( نیبرود

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

یساکع5845401 نیبرود  هحفص 24)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

قباطم5845699 جنس (  ترا  رتم ، یتلوم  نژیوومرت ، نیبرود  جنس ، ترا  لباک ،  بای  بیع  بای و  ریسم 
( تسویپ تاصخشم 

هحفص 24) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5843999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جروتسادراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000440 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنهس هناماس  دیپسا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   LSC6K-BL00-007A لدم هنایار  جروتسا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

دنهس هناماس  دیپسا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   LSC2K-AADR-001A لدم هنایار  جروتسا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جروتسادراه جروتسادراه ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  هبنشود  زور  حبص  تعاس 10  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش زور 

ناریا  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 16   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844346 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2/750/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 56 یماظتنا -  یورین  هار  راهچ  یمادخ -  دیهش  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

88782132 :: نفلت :: www.nlho.ir - www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درگنسوس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یتسویپ  کرادمرد  ینف  تاصخخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا.ددعود  nas دراه هاگتسد nasو  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ 

1101091740000018 زاین :  هرامش 
درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گربدنت یتراجت  مان   Viking FS 1610 NAS لدم  TB 16 تیفرظ  windows storage server 2003 R2x64 لماع متسیس  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  روپ  یدمحا  سدنهم  هرامش 09178846854 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

nasnas دراه   دراه وو   nasnas هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تسویپ  لیاف  حرش  هب  ناسانشبآرهم  نکسم  بنج  میرک  طابررد  عقاو  سردمدیهش  عمتجمرد  یلیر  طوطخ  یرادهگنوریمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یمدقعنمدادرارق  هدنرب 

1101091319000096 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 4500 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامن بسک  تاعالطا  هطوبرم  سانشراکزاو  دیدزاب  امتح  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   ناسانشبآرهم   ناسانشبآرهم نکسم   نکسم بنج   بنج میرک   میرک طابررد   طابررد عقاو   عقاو سردمدیهش   سردمدیهش عمتجمرد   عمتجمرد یلیر   یلیر طوطخ   طوطخ یرادهگنوریمع   یرادهگنوریمع ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمدقعنمدادرارق   یمدقعنمدادرارق هدنرب   هدنرب

1 151 15
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قباطم  ناتسرامیب  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000119 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم داتو  بصنو  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  - ناتسرامیب برد  لیوحت   - تسا یمازلا  یتسویپ  طیارش  تیاعر  - یتلود نانکراک  تالماعم  عنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طیارش گرب  ندرک  رهمو  یداهنشیپ  تمیقو  زوجم  یراذگراب  - ینف

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226277-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 86)جروتسادراه5843999 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نیالنآ5844346 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 86)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5844404nas دراه هاگتسد nasو  کی  هحفص 86)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نکسم5845176 بنج  میرک  طابررد  عقاو  سردمدیهش  عمتجمرد  یلیر  طوطخ  یرادهگنوریمع 
.ددرگ یمدقعنمدادرارق  هدنرب  اب  تسویپ  لیاف  حرش  هب  ناسانشبآرهم 

هحفص 86) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ناتسرامیب5845428 زاس  هریخذ  هحفص 86)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

ناتسرامیب ناتسرامیب زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1161 16

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوزاب5844289 ای  یا  هلیم  دنب  هحفص 55)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بآ5844314 دض  ولق  ود  یسکوپا  بسچ  - هفرط ود  خیم  لگ  - ینمیا هحفص 55)هناوتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوزاب5844289 ای  یا  هلیم  دنب  هحفص 55)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنبهار5844416 یدالوف  ینولفت و  هدند  خرچ  عومجم  یلصا -  درب  سنارت  یقرب  - دنبهار  یلصا  درب 
دنبهار لسوتف  یقرب  -

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5845844facc b680h یا هفرح  یا  هلیم  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زور  تدم 7  هب  راشتنا  یراذگراب و  خیرات  زا   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844813 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جردنم  تاصخشم  اب  شتآ  یاه  هراوید  ددع  لماش 3  فلا : هورگ 

جردنم  تاصخشم  اب  رورس  ددع  لماش 3  هورگ ب  تازیهجت 
جردنم  تاصخشم  اب  رورس  ددع  لماش 2  هورگ ج  تازیهجت 

...یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب 

 - یزکرم کناب  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12  داهج  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس  مود  هرامش 2 ط  نامتخاس  ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  باجح ش 225 شبن  یمطاف  نارهت خ  ییاشگزاب :

زکرم :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد  - 84399742 :: نفلت نفلت
021 سامت 41934 -

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  تاصخشم  دادعت و   HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF CTO Server-P19720-B21 رورس هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و 

1101004068000222 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 Gen10 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لمح  هنیزه  تسویپ -  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  تاصخشم  دادعت و  دوشیم  دیکات  - یدقن هیوست   - یلخاد 172 لاؤس 23344  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هب  روتکاف  شیپ.دنوش  یزادناهار  بصن و  لیوحت و  رادیرخ  لحم  رد   Pack و New، Original دصرددص تروص  هب  تازیهجت  همه   - هدنشورف هدهع 

ددرگ یراذگراب 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت   HPE ProLiant DL380 Gen10  8SFF CTO Server-P19720 -B2 1HPE ProLiant DL380 Gen10  8SFF CTO Server-P19720 -B2 1 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم

118118
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یزاجم یاضف  یلم  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 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

5845010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000064 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
HPE Proliant DL380 Gen10 رورس - 

...یتسویپ تاصخشم  اب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 15

1515674311 یتسپ :  دک  کالپ 20 ،  یبرغ -  نابایخ 16  شبن  یقهیب - راولب  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021  ، 86121086-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86047395-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1191 19
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تشدهوک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا ریدم  دیئات  دروم  ینف  تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091805000013 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  تشدهوک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یئاطع تراجت  نافرع  هدننک  هضرع  عجرم   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس زاین  دروم  تاصخشم  یارب  یگنهامه  تهج  یئاضر 09166600373  یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841945588 یتسپ :  دک  تشدهوک ،  یرادرهش  رتشا  کلام  راولب  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622090-066  ، 32623046-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622090-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب5844045 برد  و  وشزاب ) پچ  ) درگ تعاس  داپ  برد  ) رورس قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  برد 
تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  دوش ) زاب  نوریب  تمس 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

نیالنآ5844346 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 86)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس5844405 لاوریاف  هحفص 41)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس 58445402022 زودنیو  هحفص 24)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5844813 تخس  تازیهجت  مالقا و  هحفص 90)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5844964HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF CTO Server-P19720-B21 رورس هاگتسد  ود 
تسویپ لیاف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  تاصخشم  دادعت و 

هحفص 90) رورس  ( رورس

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

رورس5845010 هحفص 90)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

5845184WAP یاهنسیال هارمه  هب   sophos xgs3300 hw appllance لاوریاف هاگتسد  کی 
STANDARD ZERO DAY

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

کیتامروفنا کیتامروفنا ریدم   ریدم دیئات   دیئات دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 120120
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کیتامروفنا5845363 ریدم  دیئات  دروم  ینف  تاصخشم  اب  هحفص 90)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس5845415 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 9)رد  قیرح  ( قیرح

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

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PCS660-LBMRBMU  ) یزادنا هار  بصن و  تامدخ  هارمه  هب  داپ  جنس  حطس  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000384 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
(PCS660-LBMRBMU  ) یزادنا هار  بصن و  تامدخ  هارمه  هب  داپ  جنس  حطس  روسنس  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  رادیرخ  نیناوق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  هدنرب  تکرش  طسوت  هدش  اضما  هماندهعت  هئارا 
دریذپ یم  تروص  ینف  دحاو  دات  رابنا و  هب  الاک  دورو  زا  سپ  تخادرپ 

دشاب یم  یمازلا  تیش  اتید  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( PCS660-LBMRBMUPCS660-LBMRBMU  ) ) یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ هارمه   هارمه هبهب   داپ   داپ جنس   جنس حطس   حطس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 12 112 1

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا یاه  هاگتسیا  اه و  هاگورین   DTS نفلت متسیس  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000436 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امگیز تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   DTS لدم یلاناک  یامد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هزمح  مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا لاقتنا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا وو   اهاه   هاگورین   هاگورین   DTSDTS نفلت   نفلت متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

رود رود -- لیب لیب روتوم   روتوم جنس   جنس رود   رود هعطق   هعطق روسنس   روسنس  -  - CNGCNG زاگ   زاگ نزخم   نزخم یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف یکشزپنادند -  -  یکشزپنادند تینوی   تینوی   11 G03GLA0G03GLA0 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
وو رتم   رتم   PHPH  یزیمور یزیمور رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم ژویفیرتناس -  -  ژویفیرتناس هشکم   هشکم ودود   پمپ   پمپ یدنب -  -  یدنب هتسب   هتسب هاگتسد   هاگتسد یدالوف   یدالوف ردنلیس   ردنلیس روتومورتکلا -  -  روتومورتکلا هعطق   هعطق جنس   جنس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ جنس   جنس یتخس   یتخس وو   جنس   جنس تیاده   تیاده

123123
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یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985005508 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR PCB یتراجت مان  یکشزپنادند  تینوی   1G03GLA0 روسنس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  الاک :  مان 

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

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   KM یتراجت مان   HU22M2A لدم روتومورتکلا  هعطق  جنس  رود  الاک :  مان 

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

زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

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

ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان   DSP 250-800 لدم ژویفیرتناس  هشکم  ود  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI 5522 لدم یهاگشیامزآ  جنس  یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5844778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هروسنس کت  یآ  زیرف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000118 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
روشک ویرآ  دنورآ  نیدار  هدنزاس  عجرم  یآ  زیرف  یتراجت  مان   FE-32IP لدم  LCD رگشیامن یاراد  نکمرگ  هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ویرآ دنورآ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 75 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابیم همیمض  یتسویپ  لیاف  قبط  اهدنرب  ، دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تکرش  طسوت  یتسویپ  طیارش  گرب  دات 

ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  گرب 
ددرگیم ماجنا  ینف  لوئسم  دات  یزادنا و  هار  بصن و  زا  دعب  یدقن و  تروصب  دیرخ 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42334086-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هروسنس هروسنس کتکت   یآیآ   زیرف   زیرف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0030167 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985005505 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0030167 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتیووا 2 لدم  رگارد  روتالیتنو  روسنس  ولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000713 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   STEPHAN یتراجت مان  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد   PNTB ولف  STEPHAN روسنس الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5845803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاقلا روسنس  ناونع : 

14012649 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

22 اتیووا   اتیووا لدم   لدم رگارد   رگارد روتالیتنو   روتالیتنو روسنس   روسنس ولف   ولف ناونع : : ناونع 126126

ییاقلا ییاقلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 127127
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5844096(PCS660-LBMRBMU  ) یزادنا هار  بصن و  تامدخ  هارمه  هب  داپ  جنس  حطس  هحفص 95)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

لاقتنا5844207 یاه  هاگتسیا  اه و  هاگورین   DTS نفلت متسیس  یارجا  هحفص 95)دیرخ و  روسنس  ( روسنس

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

روسنس5844777  - CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  یکشزپنادند -  تینوی   1G03GLA0 روسنس
هتسب هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  روتومورتکلا -  هعطق  جنس  رود  - لیب روتوم  جنس  رود  هعطق 

جنس و تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  ژویفیرتناس -  هشکم  ود  پمپ  یدنب - 
یهاگشیامزآ جنس  یتخس 

هحفص 95) روسنس  ( روسنس

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

هروسنس5844778 کت  یآ  زیرف  هحفص 95)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

یکیرتکلا5844912 تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 95)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

اتیووا 58450392 لدم  رگارد  روتالیتنو  روسنس  هحفص 95)ولف  روسنس  ( روسنس

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

ییاقلا5845803 هحفص 95)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000859 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   HY-L804 لدم میظنت  لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152801 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ چیئوسولف  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/05 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لودج   لودج ریداقم   ریداقم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اموگرب   اموگرب چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 128128

بآبآ چیئوسولف   چیئوسولف ناونع : : ناونع 129129
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5844299 لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  هحفص 101)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش5845752 چیئوس  هحفص 41)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بآ5845827 هحفص 101)چیئوسولف  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  قبط  بوغرم  تیفیک  اب   Battery Switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003563 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهاگآ هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   WEBER RESCUE هدنزاس عجرم  تاجن  دادما و  راد  یرطاب  یاهرازبا   E-FORCE هیاپ چوس 3  الاک :  مان 

ایسآ یژرنا 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  حرش  قبط  بوغرم  تیفیک  اب   Battery Switch :: 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

33552648-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد یرطاب   یرطاب یاهرازبا   یاهرازبا   E-FORCEE-FORCE  هیاپ هیاپ چوس  33   چوس ناونع : : ناونع 130130
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ناتسیس و ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس 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   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5844754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا دیرخ  مالعتسا  تسویپ و  ینف  حرش  قباطم  ددع  دادعت 60  چوس  کرحم  هرقرق  ددع 2 - دادعت 30  کیتامونپ  کرحم  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف تاعالطا  هنوگره  تهج  دوش 

1101093587000238 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز نسح  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   DENIZ ENERJI SISTEMLERI یتراجت مان   250x292x375 mm زیاس  SA لدم کیتامونپ  ریش  کرحم  الاک :  مان 
هنزیو

تس 90 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگره تهج  دوش  مادقا  دیرخ  مالعتسا  تسویپ و  ینف  حرش  قباطم  ددع  دادعت 60  چوس  کرحم  هرقرق  ددع 2 - دادعت 30  کیتامونپ  کرحم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یهانپ  نادزی  سدنهم  هرامش 09155436212  اب  ینف  تاعالطا 

9818969481 یتسپ :  دک  نادهاز ،  یزاگ  هاگورین  - دنبروگ هداج  رتمولیک 5  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33411587-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33411584-054 :: 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

راد5844203 یرطاب  یاهرازبا   E-FORCE هیاپ هحفص 103)چوس 3  چوس  ( چوس

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

حرش5844754 قباطم  ددع  دادعت 60  چوس  کرحم  هرقرق  ددع 2 - دادعت 30  کیتامونپ  کرحم  - 1
ینف تاعالطا  هنوگره  تهج  دوش  مادقا  دیرخ  مالعتسا  تسویپ و  ینف 

هحفص 103) چوس  ( چوس

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

هتسبرادم5844987 یاه  نیبرود  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  هحفص 70)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مادقا مادقا دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا وو   تسویپ   تسویپ ینف   ینف حرش   حرش قباطم   قباطم ددع   ددع   6060 دادعت   دادعت چوس   چوس کرحم   کرحم هرقرق   هرقرق - - 22 ددع   ددع   3030 دادعت   دادعت کیتامونپ   کیتامونپ کرحم   کرحم - - 11 ناونع : : ناونع
ینف ینف تاعالطا   تاعالطا هنوگره   هنوگره تهج   تهج دوش   دوش

131131

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

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

زا 115 ھحفص 104 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zbqnn58gxky9z?user=37505&ntc=5844754
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نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  دیدجت  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844085 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا WRC و ساسا  رب  رتمولیک  لوط 120  هب  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتموتدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدودحم  رد  هرامش 677  هطباض 

لایر   10/765/730/700: دروارب
یسمش هام  هدزاود  تدم  هب  راک  هب  عورش  هسلج  توص  خیرات  زا  راک  یارجا  تدم 

همانیهاوگ  ای  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  بآ  هتشر  رد  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  نیمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا  یهگا -  لصا  رد  جردنم  لایر   522/972/000 نیمضت : 

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://www.nwwirنفلت تیاسبو تیاسبو
-http://iets.mporg.ir- Www.tIww.tpww.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5844785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادعب هامود  هیوست   * دوش جرد  یلک  تمیق   * تسیل تاصخشم و  تسویپ  هب  ریوصت  توص و  متسیسدشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ارجا  لیوحت و 

1101000001000171 زاین :  هرامش 
یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   F-V220 لدم نوفورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ارجا لیوحت و  زادعب  هامود  هیوست   * دوش جرد  یلک  تمیق   * تسیل تاصخشم و  تسویپ  هب  ریوصت  توص و  متسیسدشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بالضاف بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتمویدیو   یرتمویدیو وو   نجل   نجل هیلخت   هیلخت وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 132132

نوفورکیم نوفورکیم ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 115 ھحفص 105 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n39cjqj7sbbaa?user=37505&ntc=5844085
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5844085?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2ukczman8kb82?user=37505&ntc=5844785
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5844785?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایوگ یادص  طابترا  تکرش  ههام  یتناراگ 24  D-CERNO CUR لدم TELEVIC دنرب سنارفنک  یزکرم  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000729 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   MK600 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 181 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4076 اضاقت : هرامش  یتوص / قیاع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000160 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اهم نیرفآ  رخف  هدننک  هضرع  عجرم   ISOLGOMMA یتراجت مان  یلور  هتسب   1x1/20 m داعبا راوید  یتوص  ییوچوئاک  قیاع  الاک :  مان 

لور 55 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  اذل  تسا  هدیدرگ  تبث  دیدج  شور  هب  زاین  نیا  یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  داهنشیپ  یتسویپ  مالقا  حرش  قبط  / دشاب

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایوگ ایوگ یادص   یادص طابترا   طابترا تکرش   تکرش ههام   ههام یتناراگ  2424   یتناراگ D-CERNO CURD-CERNO CUR لدم   لدم TELEVICTELEVIC  دنرب دنرب سنارفنک   سنارفنک یزکرم   یزکرم متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 134134

یتوص یتوص قیاع   قیاع ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 115 ھحفص 106 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بالضاف5844085 یروآ  عمج  هکبش  یرتمویدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  هحفص 104)یارجا  توص  ( توص

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

گنیزوه5844504  - هعطق  IC  - یریوصت یتوص و  متسیس  لیدبت  شیف  تازیهجت -  لباک  روتبادآ  تکوس 
هب هخاش  لیدبت 3  گالپ  یلرتنک -  یاه  متسیس  ماخ  لرتنک  تومیر  روتارنژ -  نف  تمس  هعطق 

قرب هخاش   2

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 104)نوفورکیم5844785 توص  ( توص

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

هتسبرادم5844987 یاه  نیبرود  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  هحفص 70)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت5845209 ویدتسا  نامرف  قاتا  هحفص 24)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

تکرش5845331 ههام  یتناراگ 24  D-CERNO CUR لدم TELEVIC دنرب سنارفنک  یزکرم  متسیس 
ایوگ یادص  طابترا 

هحفص 104) توص  ( توص

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

یتوص5845385 هحفص 104)قیاع  توص  ( توص

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

یساکع5845401 نیبرود  هحفص 24)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5844129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  یبلق /  لاسگرزب  دورتکلا  تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000401 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
Lead- یتراجت مان  یددع  یموینیمولآ 30  لیوف  هتسب   mm 50 زیاس هنیس  هسفق  هب  بلق  روتینام  هاگتسد  میس  لاصتا  دربراک   solid لژ دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

R-LFO-500 دک دشر  هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   Lok
هتسب 100000 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع یس  لقادح  الاک  هنومن  لاسرا  دشاب / یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ههام /  هیوست 6  تسا /  یمازلا   irc دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ددع  ساسارب  تساوخرد  دادعت  .تسا / یمازلا 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VGA-HDMI-DVI-DVId-LAN PORT - MINI DISPLAY PORT- یاهتروپ یاراد  چنیا  یتعنص 47  کینوساناپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نپاژ هدنزاس  روشک  یتناراگ  لاس  ود  لقادح  یاراد   USB

1101091861000164 زاین :  هرامش 
هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   47WS50BS لدم  in 47 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805719-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   یبلق /  /  یبلق لاسگرزب   لاسگرزب دورتکلا   دورتکلا تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 136136

چنیا چنیا یتعنص  4747   یتعنص کینوساناپ   کینوساناپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یناشاک  هللا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5844629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا یتعنص 55  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092508000095 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یناشاک  هللا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 55 زیاس  55SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
NEC MUltisync یتعنص روتینام 

8183983434 یتسپ :  دک  یناشاک ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32330091-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32335030-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5845223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ZOLL R لدم ( گنیروتینام  اب  کوش   Dc هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101003995000170 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راک دوتشا  هدننک  هضرع  عجرم   GS corpuls یتراجت مان   08/16E لدم یناتسرامیب  یبلق  کوشورتکلا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هیمورا  لیوحت  لحمو  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5555 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 138138

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  (  ( ZOLL ZOLL RR لدم ( ( لدم گنیروتینام   گنیروتینام اباب   کوش   کوش   DcDc هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  تساوخرد  ادج  روتینام  اب  پوکسدیالگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000301 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دازون لافطا و  یاه  هغیت  یاراد  ادج  روتینام  اب  پوکسدیالگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای تکرش  اب  هیلختو  یریگراب  هیارک  تایلام  لیبق  زا  اه  هنیزه  هیلکدشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش  دشاب  یس  را  یا  دک  یاراد  دم و  یا  تیاس  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  هب  دیاب  مالقا  دشاب  یم  هدنرب  هاگشورف 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تساوخرد   تساوخرد ادج   ادج روتینام   روتینام اباب   پوکسدیالگ   پوکسدیالگ ناونع : : ناونع 140140

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیرگ سیک  سالپ و  یج  چنیا  24 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000045 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  دشاب  یم  هباشم  قوف  دک  ناریا  تاعطق 2 - مامت  هام  لقادح 36  دشاب  لانیجروا  یلصا و  یتناراگ  یاراد  دیاب  هدش  یرادیرخ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم سانشراک  هدات  زا  دعب  هجو  هنوگ  ره  تخادرپ  دوش  یم  هداد  رثا  بیترت  یناتسا  هدننک  نیمات  ددرگ 4 - یراذگ  تمیق  تسویپ 

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم5844129 دک  یبلق /  لاسگرزب  دورتکلا  هحفص 107)تسچ  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5844142 یتعنص 47  کینوساناپ  هحفص 107)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5844629 یتعنص 55  هحفص 107)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

بآ5844815 هیفصت  هاگتسد  هحفص 31)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دشاب5845223 یم  هباشم  دک  ناریا   ( ZOLL R لدم ( گنیروتینام  اب  کوش   Dc هحفص 107)هاگتسد روتینام  ( روتینام

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

دشاب5845251 یم  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  تساوخرد  ادج  روتینام  اب  هحفص 107)پوکسدیالگ  روتینام  ( روتینام

نیرگ نیرگ سیک   سیک وو   سالپ   سالپ یجیج   چنیا   چنیا 2424 روتینام روتینام ناونع : : ناونع 141141

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

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

زا 115 ھحفص 111 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/suhk9dyc8dg4d?user=37505&ntc=5845334
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیرگ5845334 سیک  سالپ و  یج  چنیا  24 هحفص 107)روتینام روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردنب5844973 ییایرد  یرگشدرگ  یرفاسم  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
رهشوب

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5844987 یاه  نیبرود  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  هحفص 70)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5845113 نیبرود  ریواصت  لاقتنا  لاوریاف  لیوحت  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 70)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 115 ھحفص 112 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلود5844017 تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  هرواشم و  تامدخ 
GSB

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس 58445402022 زودنیو  هحفص 24)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاباگم5844551 تنرتنیا 200  هحفص 41)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتنیرپ5844848 اب  یراوید  ژراش  شورف  هنایاپ  هاگتسد  یرتاب -  اب  یزیمور  ژراش  شورف  هنایاپ  هاگتسد 
رازبا تیریدم  صوصخ  رد  عماج  لاتروپ  یتیریدم و  رازفا  مرن  یصاصتخا -  رازفا  مرن  هارمه  هب 

کناب لوپ  فیک  هب  لاصتا  تیلباق  اب  لصتم  یاه 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5845214- هاگشیامزآ یهدباوج  شریذپ ئ  متسیس  نومزآ  همانرب  رازفا  مرن  بط و  همانرب  یناسر  زورب 
.دیهدب تمیق  ار  رازفا  مرن  یناسرزورب  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک5845247 شیوداپ 150 هکبش  تحت  سوریو  هحفص 24)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییوردوخ5845329 لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 5)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5845411ticketting ناربراک یاه  تساوخرد  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5845425 یرامعم  رازفا  مرن  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5845629(GSB  ) تلود تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  رواشم  هحفص 5)ذخا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 115 ھحفص 113 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنوار5844137 تلوولیک  هاگتسیا 230  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 70)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزرواشک5844272 کناب  بعش  تیریدم و  یریوصت  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  تامدخ  مالعتسا 
یقرشناجیابرذآ

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیزوه5844504  - هعطق  IC  - یریوصت یتوص و  متسیس  لیدبت  شیف  تازیهجت -  لباک  روتبادآ  تکوس 
هب هخاش  لیدبت 3  گالپ  یلرتنک -  یاه  متسیس  ماخ  لرتنک  تومیر  روتارنژ -  نف  تمس  هعطق 

قرب هخاش   2

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هب   Epson-EB-E01 روتکژورپ وئدیو  ددع  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004490000015 زاین :  هرامش 

لیبدرا نارسپ  یاهفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تمیق  داهنشیپ  هب  زاجم  یموب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناگیار  هاگشناد و  لحم  رد  الاک  لیوحت 

5618111337 یتسپ :  دک  لاخلخ ،  لانیمرت  بنج  لاخلخ -  هداج  یادتبا  راثیا -  نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33668182-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668186-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5845121Epson-EB-E01 روتکژورپ وئدیو  ددع  هس  هحفص 115)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

Epson-EB-E01Epson-EB-E01 روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

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

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

زا 115 ھحفص 114 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یقرب5844012 هرکرک  بصن  یاهمتسیستخاس و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) 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 115 ھحفص 115 
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