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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنشود  99   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   150هکس ,720 , 000150 ,720 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   91مهرد ,37091 ,370

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,470هکس , 000143,470 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 12 ,9002 12 سیئوس900, سیئوس کنارف   333,200333,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 83,000هکس , 00083,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,900245,900رالد ناتسبرع لایر   88لایر ,47088,470

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 53,000هکس , 00053,000 , وروی000 ژورن329,760329,760وروی ژورن نورک   32نورک , 10032 , 100

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,584,00013,584,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ383,380383,380دنوپ نپاژ نینی   دصکی   223,950223,950دصکی

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
((3131 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 119119))

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

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

زا 118 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 31  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

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

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

زا 118 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( 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 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/143 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897504 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30  سأر   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

میرف نیم  یداینب  یاهرازفا  مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیب / یکناب کچ  هئارا  ای  و  تلم ) کناب  زا  ریغ   ) یکناب هصقانم  رد  تکرش  طرش  دیق و  نودب  همانتنامض  : هصقانم رد  تکرش  یارب  مزال  نیماضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماج یراج  باسح  هب  قوف  غلبم  یدقن  زیراو  شیف  ای  لایر  غلبم 2.500.000.000  هب  نایرتشم  یداع  کچ  زا  ریغ  یکناب 

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

64821180  - 64821050 :: 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

زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

185-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/08/08  زا   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14:30  ات  رثکادح   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات

5897770 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن زا  ینابیتشپ  تایلمع  ماجنا  باعشنا و  شورف  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هبساحم و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا 

لایر دروآرب 17.673.000.000  غلبم 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.383.650.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32299685 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.Shirazedc.co.irنفلت تیاسبو تیاسبو
Www.Tavanir.org.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میرف میرف نیم   نیم یداینب   یداینب یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   لماع   لماع متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 11

تایلمع تایلمع ماجنا   ماجنا وو   باعشنا   باعشنا شورف   شورف وو   شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ یژرنا ، ، یژرنا شورف   شورف باسحتروص   باسحتروص رودص   رودص وو   هبساحم   هبساحم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رازفا رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ

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

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

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

2001093985000729 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پات ) پل  هارمهب  یرزیل  لباترپ  رنکسا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  ) یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

- لوا هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-34148580 سامت 34148569 –  هرامش  تاصقانم - نویسیمک  هناخریبد  قاتا 107 -  – B تراپ

:: 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

یقرش زربلا  گنس  لاغذ  نداعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( یا هلحرم  کی  دیدجت (  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/08/09   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوشلاغز هناخراک  گنیروتینوم  متسیس  هژورپ  لرتنک  لاکیرتکلا و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتشهب دیهش  راولب  دورهاش ، رد  عقاو  یقرش  زربلا  گنسلاغز  تکرش   :: سردآ سردآ

02332394061 :: نفلت :: www.eacco.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 دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( پات پات پلپل   هارمهب   هارمهب یرزیل   یرزیل لباترپ   لباترپ رنکسا   رنکسا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد )) ناونع : : ناونع 33

ییوشلاغز ییوشلاغز هناخراک   هناخراک گنیروتینوم   گنیروتینوم متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک وو   لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 118 ھحفص 6 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

16-1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور   ) یهگآ جرد  خیرات  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/8/14 هبنش  زور  تعاس 17:00  ات  ( 1401/8/8

زور تسایس   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 17:00  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/8/28 هبنش  زور  تعاس 14:30  ات   - 1401/8/28

5897420 :: هرازه هرازه هبنشکی 1401/8/29دکدک   زور  حبص  تعاس 10:00  سار   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ردنب  یناشن  شتآ  یاههاگتسیا  تازیهجت  دیرخ  : هصقانم عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   37/949/700/000: هژورپ دروآرب 

هام  4: هژورپ تدم 

ای لایر ،  غلبم 1/897/485/000  هب  تاعفد  هب  دیدمت  لباق  طرش و  دیق و  نودب  یکناب  همانتنامض  دیاب  نارگ  هصقانم  : هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  باسح  هب  هجو  زیراو  شیف  لصا 

یتسپدک 7517638480 رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب ،  راولب  یناقلاط ،  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب ،  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

7-33322051-07731667002 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

6500-31666700 :: سکف :: info@bpmo.irسکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: 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

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

2001003702000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897551 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  ردانب  رهشوب و  ردنب  یناشن  شتآ  یاههاگتسیا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هعبات ردانب  رهشوب و  ردنب  یناشن  شتآ  یاههاگتسیا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,897,485,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/11/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردنب راولب  یناقلاط  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -   ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  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

ردنب ردنب یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 118 ھحفص 7 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pci هژورپ قیرح  ءافطا  لایرتم  یرسک  نیمات  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  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هسزور  رصع  تعاس 15  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898096 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک هقطنم  تارباخم  یناگمه  نفلتو  یرونربیفو  ییاوهو  لباک  هکبش  ینادیم  یرادهگن  تایلمع  یراذگاو  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

pcipci هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لایرتم   لایرتم یرسک   یرسک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 77

یناگمه یناگمه نفلتو   نفلتو یرونربیفو   یرونربیفو ییاوهو   ییاوهو لباک   لباک هکبش   هکبش ینادیم   ینادیم یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 118 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

رهشوب هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج دادماب   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 14/00  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءارجا یا  هلحرم  کی  ماع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ناتسا  حطس  یرون  ربیف و  یارجا  یرافح و  یارجا  دراد  رظن  رد  رهشوب  هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن

لایر غلبم 1/868/000/000  : هصقانم رد  تکرش  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: BOOSHEHR.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیولسع مایپ   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یرون  ربیف  یارجا  یرافح و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 1.868.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: booshehr.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیم5897504 یداینب  یاهرازفا  مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  نیمات ،
میرف

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرون یرون وو   ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   یرافح   یرافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

ناتسا ناتسا حطس   حطس یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   یرافح   یرافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13هرامش هبنشود 1401/08/09  زور  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897425 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدشدیدجت بارگ  شانهد و  لپ  زیخ  هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ناگدرل روحم  ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  یزادنا ،  هار  بصن و  ءاقترا ،  ریمعت ، 

هدش دیدجت  یکشوگ - ) یهار  هس   ) نجورب
هدش دیدجت  نجورب -  لخاد  زا  یروبع  یلصا  روحم  هکرابم و  نجورب -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 

دیبسالگ رنیت و  یکیفارت ،  درس  گنر  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادنامرف یوربور  تارادا -  عمتجم  یناقلاط - راولب  درکرهش - : سردآ یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادماد و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

ربامن 32250997  3-32244852 :: 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

نارهت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود لوا -  تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

93-1401/90 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  لیذ  حرش  هب  ار  دوخ  یرهش  تامدخ  تایلمع  دروم  ینارمع و 1  دروم   1 یکیفارت ، تایلمع  دروم  دراد 2  رظن  رد  هقطنم 5  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  یمومع 

( 4012008  ) هقطنم حطس  وردنت و  هناماس  اه و  هنایاپ  رباعم ، یاه  هانپرس  یرادهگنو  ریمعت  هاگتسیا ، ثادحا  ییارجا  تایلمع 
(4012006  ) هقطنم حطس  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  بصن  هیهت ، ییارجا  تایلمع 

مود تبون  ( 4011030  ) نادنملاس نیلولعم و  ددرت  تهج  هقطنم  حطس  یاهور  هدایپ  اه و  ناتسوب  رباعم  یزاس  بسانم  یزاسهب و  تایلمع 
هیحان 2 زبس  یاضف  یرادهگن 

جرد هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

هرادا مجنپ -  هقبط  هقطنم 5 -  یرادرهش  دابآ -  نسح  هاگتسیا  یناشاک -  هلا  تیآ  نابایخ  هیقداص -  مود  هکلف  تاداهنشیپ : لوبق  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  هب  نآ  لیوحت  اهدادرارق و 

:: 841617 و 84161202 نفلت :: http://business.tehran.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

تامدخ تامدخ وو   هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ءاقترا ،  ،  ءاقترا ریمعت ،  ،  ریمعت  - - لپلپ زیخ   زیخ هثداح   هثداح چیپ   چیپ حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع
دیبسالگ دیبسالگ وو   رنیت   رنیت یکیفارت ،  ،  یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ -- روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل نیزوت - - نیزوت هناماس   هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ

111 1

وو یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع لیردراگ -  -  لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یرادهگنو -  -  یرادهگنو ریمعت   ریمعت هاگتسیا ، ، هاگتسیا ثادحا   ثادحا ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
...و ...و ناتسوب   ناتسوب رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم

1212
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 562 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:15هرامش  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدنیآ داصتقا   :: عبنم تعاس 14:15عبنم  - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897691 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ شیاین -  حطسمهریغ  نادرگرب  رود  هژورپ  تهج  هشرع  نریاتسا  یلپ  کولب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 14.664.000.000 

دادرارق داقعنا  خیرات  زا  هام  کی  دادرارق  تدم 

هدهعب یهگآ  هنیزه  رهش -  کناب  باسح 100805504742  هب  یدقن  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 734.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب 

ینیرفآزاب نارمع و  نامزاس  ناگدازآ -  هاگنامرد  بنج  یبرغ -  تلود  راولب  یادتبا  یبونج -  تلادعراولب  زاریش -  سردآ  هب  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دحاو  یرهش -  یاهاضف 

زاریش یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب 

سامت 1456 زکرم   07138350729 :: نفلت :: setadiran.ir shaffaf.shiraz.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

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13هرامش هبنشود 1401/08/09  زور  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نارادلاس  :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897706 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدشدیدجت بارگ  شانهد و  لپ  زیخ  هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ناگدرل روحم  ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  یزادنا ،  هار  بصن و  ءاقترا ،  ریمعت ،  - 

هدش دیدجت  یکشوگ - ) یهار  هس   ) نجورب
هدش دیدجت  نجورب -  لخاد  زا  یروبع  یلصا  روحم  هکرابم و  نجورب -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 

دیبسالگ رنیت و  یکیفارت ،  درس  گنر  دیرخ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادنامرف یوربور  تارادا -  عمتجم  یناقلاط - راولب  درکرهش - : سردآ یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادماد و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

3-32244852 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32250997 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطسمهریغ حطسمهریغ نادرگرب   نادرگرب رود   رود هژورپ   هژورپ تهج   تهج هشرع   هشرع نریاتسا   نریاتسا یلپ   یلپ کولب   کولب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

یریگ یریگ هکل   هکل تکرح -  -  تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس نیمات   نیمات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ءاقترا ،  ،  ءاقترا ریمعت ،  ،  ریمعت لپلپ -  -  زیخ   زیخ هثداح   هثداح چیپ   چیپ حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع
دیبسالگ دیبسالگ وو   رنیت   رنیت یکیفارت ،  ،  یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ روحم -  -  روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو  
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 39-م-01 یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/08/08  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 10:00  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897717 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 09:00  هبنش  زور   - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یوخ ناذلهم  لپ  یزلف  هدرن  بصن  هیهت و  یلیمکت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 12.201.955.414  دروآرب 

نیا رد  دنناوتیم  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  یربارت و  هار و  هتشر  لقادح 5  هبتر  یاراد  ناراکنامیپ  لایر -  نیمضت 610.097.771  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تکرش  هصقانم 

یرادهار و لک  هرادا  مثیم -  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2 - نابایخ  هیمورا -  : سردآ یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  : امرفراک  :: سردآ سردآ
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح 

:: 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

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30  ات  خیرات 1401/8/9  زا   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یبونج ناسارخ  یاوآ   ْ :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898249 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب  یلیوحت  رتم  یتناس  تماخض 8  لوط 50  عافترا 35  تیفیک  اب  بوغرم و  هدروخ  رازبا  دیبال  لاتسیرک  گنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور لیوحت 15  تدم 

لایر  نیمضت 500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  ءادبم و  زا  لمح  هنیزه 

کالپ 45  ساب -  نابایخ  یرافغ -  ..ا  تیآ  راولب  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ   - :: سردآ سردآ
نامزاس هناخریبد  لیوحت :

81-05632341280 :: 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

لپلپ یزلف   یزلف هدرن   هدرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   یلیمکت   یلیمکت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

رتم رتم یتناس   یتناس   88 تماخض   تماخض   5050 لوط   لوط   3535 عافترا   عافترا تیفیک   تیفیک اباب   وو   بوغرم   بوغرم هدروخ   هدروخ رازبا   رازبا دیبال   دیبال لاتسیرک   لاتسیرک گنس   گنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 118 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/srmzydb7wt8nq?user=37505&ntc=5897717
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r49786ruvq4wx?user=37505&ntc=5898249
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/136 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  خروم 1401/08/09  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ عولط   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898272 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  بونج  یاهروحم  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 13   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898279 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   6/360/000/000 دروارب :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  3 ارجا :  تدم 

هقطنم 10 یرادرهش  نامتخاس  فتاه -  نابایخ  ظفاح -  تشدلگ  کرهش  زاریش -   :: 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

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 118 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fua8j868ntnf5?user=37505&ntc=5898272
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/135 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ امه   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898281 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  لامش  یاهروحم  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ارآرهش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج  رنیت  گنر و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 147.118.750.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir rrk.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

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج رنیت   رنیت وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 118 ھحفص 14 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050224000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899021 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهب 1402  زا  لابقتسا  رد  رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  یارب  رنیت  گنر و  دیرخ  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رنیت  گنر و  شورف  اب  طبترم  یگدنیامن  زوجم  ای  یرادرب  هرهب  هناورپ  ای  یناگرزاب  تراک  ای  بسک  هناورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
147,118,750,000 یلام :  دروآرب 

لایر   7,355,937,500 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  دهشم  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا  لیوحت  ررقم  تلهم  رد  تسیاب  یم  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:30 تعاس : 1401/11/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرادا لوا -  هقبط  هعسوت -  نامتخاس  ءادهش -  نادیم  دهشم -  یوضر -  ناسارخ   ، 9133683633 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهنامیپ اهدادرارقوما و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001278000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899039 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

لایر   875,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/11/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارب   یارب رنیت   رنیت وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه روحم   روحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   لمح   لمح یریگراب ،  ،  یریگراب هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 118 ھحفص 15 
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093261000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 3585801121  یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

تایلمع جنپ  هقطنم  ناگنازرف -  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  - ینیمخ ماما  هارگرزب   ، 7179694315 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاگ لاقتنا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراحتنا دض  کیلوردیه  یاهدنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  ( 87200143  ) یهگآ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5 

:: 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

یراحتنا یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2323

یراحتنا یراحتنا دضدض   کیلوردیه   کیلوردیه یاهدنب   یاهدنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 118 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/stmzhxjxstxgd?user=37505&ntc=5899054
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5899054?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6d84ayzvzums2?user=37505&ntc=5898138
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5898138?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3585801131 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  یراحتنادض  کیلوردیه  یاهدنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 96315-71798 زاگ ، لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم  ناگنازرف ، کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ ، ماما  هارگرزب  زاریش ،   :: سردآ سردآ

88969737-085193768-07138132641  - 9-07138403800 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت 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

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

یراحتنا5899054 دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یراحتنادض یراحتنادض کیلوردیه   کیلوردیه یاهدنب   یاهدنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 118 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( زاگ لاقتنا  تایلمع  شش  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897575 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم یاه  نامتخاس  نیمز  متسیس  صقاون  عفر  کینورتکلا و  تظافح  یاهریگ  هقعاص  نیمز و  متسیس  صقاون  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یتلود تالماعم  نیمضت  همان  نآ  رد  هدش  مالعا  یاه  نیمضت  عاونا  اب  بسانتم  لایر و  غلبم 1.181.000.000  : راک عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  شش  هقطنم  تسار  تمس  یعرف  سابع  ردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

اهنامیپ روما   07632196072  - 07632196012  - 07633678100 :: نفلت :: www.setadiran.ir shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم یاه  نامتخاس  نیمز  متسیس  صقاون  عفر  کینورتکلا و  تظافح  یاهریگ  هقعاص  نیمز و  متسیس  صقاون  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوشلاغز5897571 هناخراک  گنیروتینوم  متسیس  هژورپ  لرتنک  لاکیرتکلا و  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هقطنم هقطنم یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس نیمز   نیمز متسیس   متسیس صقاون   صقاون عفر   عفر وو   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهریگ   یاهریگ هقعاص   هقعاص وو   نیمز   نیمز متسیس   متسیس صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 2626

هقطنم هقطنم یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس نیمز   نیمز متسیس   متسیس صقاون   صقاون عفر   عفر وو   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهریگ   یاهریگ هقعاص   هقعاص وو   نیمز   نیمز متسیس   متسیس صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 118 ھحفص 18 
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  یرادا  یلام و  متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000063 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09177625668: سامت هرامش  تسویپ **  حرشب   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم   PFD mask App V 1.3.0.0 هداد لیلحت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
https://www.transfinite.com/

1101004068000231 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رازفا مرن  1 دادعت : 

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

تسویپ هب  روتکاف  شیپ   - https://www.transfinite.com  -/ دوش هتفرگ  سامت  ای 2413  یلخاد 2404  هرامش 23344  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیاف قباطم  تامازلا  تاصخشم و  قباطم   - ددرگ یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  رجنم  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ -  یراذگراب 

تسویپ

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا وو   یلام   یلام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2828

https ://www.transfinite.comhttps ://www.transfinite.com  / / تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم   PFD mask  App V 1 .3.0 .0PFD mask  App V 1 .3.0 .0 هداد   هداد لیلحت   لیلحت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 118 ھحفص 19 
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یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاجم هباشم  سنج  طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  ایوگ  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن

1101001453000056 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک یناب  هدننک  هضرع  عجرم  یقلط  باق   CD ایوگ نفلت  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ یراک زور  راهچ  یط  رثکادح  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( * کلدوعسم  ) یگنهامه 044-31987381 .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  دیاب 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاجم زاجم هباشم   هباشم سنج   سنج وو   طورشم   طورشم داهنشیپ   داهنشیپ هئرا   هئرا // تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ایوگ   ایوگ نفلت   نفلت ناونع : : ناونع
// تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم // دشابیمن دشابیمن
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ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رد  ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005482000003 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  تامازلا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیما  09177679569

7916993831 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33665427-076  ، 33668641-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668640-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  -asa cisco 5512 سنسیال : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000142 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   N55-8P-SSK9 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناگزمره یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم ردرد   ( ( ISMSISMS  ) ) تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 3131

1919 زاف زاف مهد   مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ -- asa c isco 5512asa c isco 5512 سنسیال   سنسیال :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هب 64  زا 32  طابترا  ناهام  ارزفا  مارن  اقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 5 

1101001093000074 زاین :  هرامش 
ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

 . دامن لصاح  سامت  هرامش 88492253  اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 1280  لداعم   IP Public سالک دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خیرات 1401/09/01 زا  هام   12 تدم هب  ددع  دادعت 1280  لداعم   IP Public سالک جنپ  هراجا  تهج  سراف  جیلخ  هاگشناد 

1101004519000243 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 1280 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222084-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهام ناهام ارزفا   ارزفا مارن   مارن اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 3333

دادعت دادعت لداعم   لداعم   IP PublicIP Public سالک   سالک جنپ   جنپ هراجا   هراجا تهج   تهج سراف   سراف جیلخ   جیلخ هاگشناد   هاگشناد ددع   ددع   12801280 دادعت   دادعت لداعم   لداعم   IP PublicIP Public سالک   سالک   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
140 1/09/0 1140 1/09/0 1 خیرات   خیرات زازا   هام   هام   1212 تدم تدم هبهب   ددع   ددع   12801280
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نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Network Protection 1 year + Enhanced Support 1 year - Sophos UTM XG430 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090569000027 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599958515 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  روپحالف  نابایخ  ینرق  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84234163-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88800253-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Network  Protection 1  year + Enhanced Support 1  year -  Sophos UTM XG430Network  Protection 1  year + Enhanced Support 1  year -  Sophos UTM XG430 ناونع : : ناونع 3535
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5898958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس ، ریز  یاه  سیورس  تراظن  یجنس و  ناکما  هرواشم ، تامدخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشناد تاعلاطا  یروانف  رامآ و  تیریدم  تینما  سیباتید و  رازفا ، مرن 

1101000060000379 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس ، ریز  یاه  سیورس  تراظن  یجنس و  ناکما  هرواشم ، تامدخ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لصاح سامت  مدقم  یرای  سدنهم  یاقا  اب  زاین  تروص  رد  تسویپ  یاه  لیاف  قبط  هاگشناد  تاعلاطا  یروانف  رامآ و  تیریدم  تینما  سیباتید و  رازفا ، مرن 

.دامرف 09352589939

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو رامآ   رامآ تیریدم   تیریدم تینما   تینما وو   سیباتید   سیباتید رازفا ، ، رازفا مرن   مرن تخاس ، ، تخاس ریز   ریز یاه   یاه سیورس   سیورس تراظن   تراظن وو   یجنس   یجنس ناکما   ناکما هرواشم ، ، هرواشم تامدخ   تامدخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
هاگشناد هاگشناد تاعلاطا   تاعلاطا یروانف   یروانف
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روشک یتسیزهب  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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   ) یزاجم ناوخشیپ  هناماس  اقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001247 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

.یراک زور  تسیب  تخادرپ.دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب عیزوت  هدادزکرم  تخاسریز  ینابیتشپ )  یرادهگن و  یاهدادرارق  لیوحت ،  یزادنا ،  هار  بصن ،   ) تایلمع رب  تراظن  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
" دهشم

1101007007000191 زاین :  هرامش 
دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم ناوخشیپ   ناوخشیپ هناماس   هناماس اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 3737

قرب قرب عیزوت   عیزوت هدادزکرم   هدادزکرم تخاسریز   تخاسریز ینابیتشپ )  )  ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یاهدادرارق   یاهدادرارق لیوحت ،  ،  لیوحت یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن  ) ) تایلمع تایلمع ربرب   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع
"" دهشم دهشم
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOGIC BOARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000274 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   PNF یتراجت مان   ACE BOARD لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  ملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

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

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LOGIC BOARDLOGIC BOARD ناونع : : ناونع 3939
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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 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003544 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 1500  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 1000  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CATION EXCHANGE COLUMN "FISHER ROSEMOUNT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000300 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرما  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FISHER ROSEMOUNT هدنزاس عجرم   DCS یتراجت مان   Provox لدم متسیس  لرتنک  سا  یس  ید  الاک :  مان 

رازفا لرتنک  ایاپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  ملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  هباشم و  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

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

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CATION EXCHANGE COLUMN "FISHER ROSEMOUNTCATION EXCHANGE COLUMN "FISHER ROSEMOUNT ناونع : : ناونع 4141
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ردنلیس 10 یمرگولیک  12 زاگوردوپ لوسپک  .1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ردنلیس 5 یمرگ ولیک   50 یا هبارا  زاگ  ردوپ و  لوسپک  .2

.ردنلیس 6 یمرگولیک 6CO2 لوسپک .3
.ردنلیس 3 یمرگولیک 30CO2 لوسپک .4

1101001434000370 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 30 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا افبآ  رابنا  لیوحت  لحم  .مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  دشاب و  یم  ههام  هس  رثکادح  یفیک  لرتنک  دیئات و  زا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تکرش  HSE دحاو دیئات  دروم  لاچوت  ای  ایاب  دنرب  زا  اه  لوسپک.ناهفصا 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: 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

لاعتشا لاعتشا لباق   لباق یاهزاگ   یاهزاگ   CO2CO2 یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 118 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w8p4jusyxp2as?user=37505&ntc=5897501
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5897501?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 6  سیورس  ورشیپ  ای  لاچوت  دنرب  ییولیک  شش   CO2 یزاگ هدننکشوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001988 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 6 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش روما  هرادا  یلم  کناب  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

1101003190000002 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

هشیپ اتسور  سدنهم  یاقا   77507434 ینف :  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: 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

ییولیک ییولیک شششش     CO2CO2 یزاگ   یزاگ هدننکشوماخ   هدننکشوماخ ناونع : : ناونع 4343

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط قرش   قرش روما   روما هرادا   هرادا یلم   یلم کناب   کناب یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000221 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45  هدنشورف  اب  ناتسرامیبات  لیوحت  هنیزه  ددرگ  لیمکت  تسویپ  مالعتسا  مرف  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب سامت  هرامشاب 03134912370  ینف  لاوس  هنوگره  تروصرد 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR GAS TESTER "MSA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000298 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شقن هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MSA PORTOC هدنزاس عجرم   ALTAIRSX10116928 لدم قیرح  صیخشت  روتکتد  الاک :  مان 

ناتستشد نیرفآ 
ددع 73 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  حرش  تسین .  زاین  دروم  هباشم و  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

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

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PARTS FOR GAS TESTER "MSAPARTS FOR GAS TESTER "MSA ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  قیرح  . نالعا  متسیس  یشکلباک  یزادنا و  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101093856001949 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
رتم 1410 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دادرارق  دقع  نامز  زا  هام  کی  رثکادح  راک  ماجنا  تلهم   .. ینوناق تاروسک  رسک  زا  سپ  راک  تفرشیپ  تروصب  اه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: 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

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 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین لرتنک  قاتا  هناخ و  روسورپمکو  هاگورین  قیرح  مالعا  متسیس  دادرارق  سیون  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000714 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق کی  1 دادعت : 
1402/04/03 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیحالص یهاوگ  هیارا  نینچمه  دوش  ءاضما  رهم و  تمیق  داهنشیپ  هحفص  دیاب  هک  هدش ، دیق  دادرارق  سیون  شیپ  رد  دادرارق  دقع  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لطاب  داهنشیپ  ، تروصنیاریغرد تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  اب  نامزمه  ، نامیپ هچرتفدرد  هدش  رکذ  تیحالص  همانیهاوگ  ینمیا و 

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

33002291-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب قیرح   . . قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یشکلباک   یشکلباک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم  

4747

هاگورین هاگورین لرتنک   لرتنک قاتا   قاتا وو   هناخ   هناخ روسورپمکو   روسورپمکو هاگورین   هاگورین قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ ناونع : : ناونع 4848

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 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط   GAS DETECTOR COMPLETE P/N:6810530 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000893 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   Open Path Gas Detector لدم قیرح  مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تلایا 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط   GAS DETECTOR COMPLETE P/N:6810530 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

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 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060023000153 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روپرداق لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   GULF OILANDGAS یتراجت مان   CO2 یناشن شتآ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54142224-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا راجفنادض   راجفنادض جنس   جنس زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4949

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5050
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زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5898786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یمشچ روتکتکد و  ) یتسارح مالقا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن مادقا  الاک  لاسرا  هب  تبسن  مالعا  زا  سپ  هلصافالب  رایتخا  رد  دودحم  نامز  هب  هجوت  اب  تسیاب  یم  هدنرب  هدننک  نیمات 

1201003731000041 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قباطم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34447072-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012836 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   ( روتکتد یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا   5 ناونع : 

14012836 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/06 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

(( یمشچ یمشچ وو   روتکتد   روتکتد  ) ) یتسارح یتسارح مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5151

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط  ( ( روتکتد روتکتد وو   یساش   یساش  , , لوژام لوژام تراک ,  ,  تراک یناشن (  (  یناشن شتا   شتا مالقا   مالقا متیا   متیا   55 ناونع : : ناونع 5252

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-89-1401-207-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دع دادعت 20   xp95 55000-847 لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-90-1401-208-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   3131 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دعدع   2 020 دادعت   دادعت   xp95 55000 -847xp95 55000 -847 لدم :  :  لدم   apolloapollo دنرب : : دنرب   S 1S 1 دلوم   دلوم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارب   یارب   I /OI /O تراک   تراک ناونع : : ناونع 5353

ددع ددع   3030  : : دادعت دادعت   xp95 55000 -852xp95 55000 -852 لدم :  :  لدم   apolloapollo:: دنرب دنرب   S 1S 1 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس   sounder control unitsounder control unit تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  پاکسا  سیورس  هکبش VOIP و  تحت  ینفلت  متسیس  ارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000122 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

10 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

((*** دش دهاوخ  هتشاذگ  رانک  مالعتسا  دنور  زا  هدنهد  داهنشیپ  مالعتسا ، طیارشرد  جردنم  تارکذت  تیاعر  مدع  تروص  رد   ***)) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33266011-026  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پاکسا پاکسا سیورس   سیورس وو     VOIPVOIP هکبش   هکبش تحت   تحت ینفلت   ینفلت متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 06 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هحفص  ود  رد  هدش  تسویپ  یتساوخرد  مالعتسا  قباطمروتپادآ  وربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ییاهن  عمج  تروصب  تمیق  مالعا  دوش و  هداد  خساپ  زاین  کیرد  دیرخ  یاهفیدر  مامت  امتح 

1201001083000224 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه تساوخرد  هب  هحفص ؛  ود  رد  یتساوخرد  یتسویپ  تسیل  قباطم  یلصا  هدنزاس  زا  الاک  لیوحت  کرادم  یتناراگ و  هوحن  وطیارش  یناگرزاب ،  هتبثم  دانسا  هیارا  - 
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هیارا  روتکاف  شیپ  دقاف 

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

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

دوش  ظاحل  کی )  زا  کی  لک (  تمیق  و   . خساپ زاین  کی  رد  اجکی و  اهدیرخ  همه  امتح  امتح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدعس یاقآ  یگنهامه 021/27822664 

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتپادآ روتپادآ وو   ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس راب  - هاشنامرک ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  یتنرتنیا  میسیب  لماک  یاه  متسیس  دیرخ  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030584000008 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  31 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 08337258696  اب  ماهبا  عفر  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاشنامرک ،  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  - تضهن نابایخ  - ریاشع نابایخ  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714717346

38243720-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38243663-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موس موس راب   راب -- هاشنامرک هاشنامرک ثداوح   ثداوح تیریدم   تیریدم وو   یناتسرامیب   یناتسرامیب شیپ   شیپ سناژروا   سناژروا یتنرتنیا   یتنرتنیا میسیب   میسیب لماک   لماک یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  کی   KHP یرس  GENESIS دنرب یسونیس  تاو  تلو 3000  هب 220  تلو  قرب 12  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی   SD_100C_24 لدم رپمآ  لو 4/2  نیم   DC هب  DC لدبم

1101090930000105 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SR511 لدم  Redundancy لدبم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TC512V1 لدم  Mod bus لدبم الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس  ربتعم 2  یتناراگ  اب  دنشاب  لانیجرا  اهالاک  همه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  تخادرپ 3 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق 
ددرگ هرکاذم  ناسانشراک  اب  و 

راوز 05131449940 یاقآ  ینف :  سانشراک 
ییایحی  09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسونیس یسونیس تاو   تاو   30003000 تلو   تلو   220220 هبهب   تلو   تلو   1212 قرب   قرب لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرفاب تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدشاب  یم  هباشمدک  ناریا  ) تارباخم یطابترا  ربیف  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ 

1101000278000233 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 : 
1401/08/12 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

ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LHG5AC سلریاو نتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000157 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  ینف  سانشراک  تسویپ و  هب  امتح  یراذگ  تمیقزا  لبق  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم یطابترا   یطابترا ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

LHG5ACLHG5AC  سلریاو سلریاو نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5897826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش همیمض  تسیل  قبط  دورناجنز  ناتسرهش  هرادا  میسیب  هب  نتنآ  لاصتاو  راد  لپیاد  نتنآ  بصنو  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000220 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم سدنهم  یاقآ  یلخاد 287  تالاوس 33772027-024  هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  هرامش   ، مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب هبهب   نتنآ   نتنآ لاصتاو   لاصتاو راد   راد لپیاد   لپیاد نتنآ   نتنآ بصنو   بصنو یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 118 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lhf3agv2y23sc?user=37505&ntc=5897826
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5897826?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتتکیپ کیتورکیم -  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000156 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
جاوما تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   FC-xM لدم لیتگیپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نادیپس
رتم 4 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  اه  تسویپ  هب  یراذگ  تمیقزا  لبقامتح  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - لتکیپ  - کیتورکیم ویدار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس هکبش  تازیهجت  فیدر  دیرخ 2  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

میس میس یبیب   لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار لیتگیپ - - لیتگیپ یرون   یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6262

وکسیس وکسیس هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت فیدر   فیدر   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

5898074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع سوینیج 1 سیک  وددع  مادک 2 ره  کنیلید  تروپ  تروپ و 2  چیئوس 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093016000106 زاین :  هرامش 
زوا تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ددع سوینیج 1 سیک  وددع  مادک 2 ره  کنیلید  تروپ  تروپ و 2  چیئوس 4 - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

زوا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 09107110215 ادودح 1 تخادرپ  یمازلا و  تاصخشم  والاک  دنرب  جرد  روتکاف و  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431975566 یتسپ :  دک  جنخ ،  هداج  زوا -  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52519272-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247111-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 11 سوینیج   سوینیج سیک   سیک وددع   وددع 22 مادک   مادک رهره   کنیلید   کنیلید تروپ   تروپ   22 وو   تروپ   تروپ چیئوس  44 چیئوس ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 118 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lsyuwhjwqw9bs?user=37505&ntc=5898074
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5898074?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  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 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - گنیسرت تیه  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف 

1101092410000993 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSTSCC3MM لدم  m 3 لوط دم 62/5  یتلام   ST-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ هئارا   هئارا هدننک - - هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ - - تسویپ قبط   قبط اقیقد   اقیقد تساوخرد   تساوخرد -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- گنیسرت گنیسرت تیه   تیه لباک   لباک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف
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نادهاز ءایبنالا ص  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5898328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت - دشابیم تسویپ  کرادم  - تسا یدقن  دیرخ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  یاراد  مالعتسا   - وکسیس چیوس  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا هدنرب  هدهع  هب  هنیزه  رابنا  برد  مزاول 

1101091631000140 زاین :  هرامش 
نادهاز ص   ءایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا برد  مزاول  لیوحت  - دشابیم تسویپ  کرادم  - تسا یدقن  دیرخ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  یاراد  مالعتسا   - وکسیس چیوس  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا هدنرب  هدهع  هب  هنیزه 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ص )  ) ءایبنلا متاخ  ناتسرامیب  متاخ _  نادیم  مج _  ماج  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9815733769

33220501-054  ، 33223001-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220504-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحت لیوحت -- دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم -- تسا تسا یدقن   یدقن دیرخ   دیرخ  - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یاراد   یاراد مالعتسا   مالعتسا  - - وکسیس وکسیس چیوس   چیوس دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
مالعتسا مالعتسا هدنرب   هدنرب هدهع   هدهع هبهب   هنیزه   هنیزه رابنا   رابنا برد   برد مزاول   مزاول
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هکبش  تازهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000372 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یویتش ماهلا  هدننک  هضرع  عجرم   MACROSAT یتراجت مان   AR812BLK لدم هنایار  هکبش  تازیهجت  تباث  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم  تاماهبا  / یلصا یتناراگ  اب  NEW لانیجروا اهالاک  هیلک  / دنس تبث  یفیک و  لرتنک  دیئات  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .ددرگ لیمکت  تسویپ  لیاف  امازلا   / یدالوف 09133865853

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تهج  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005353000119 زاین :  هرامش 

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش دراو  لماک  امتح  مالقا  تمیق  زیر  انمض.ددرگ  رهم  دات و  هک  دشابیم  تسویپ  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165693173 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  یتعنص  کرهش  بنج  - رذوبا ناتسرامیب  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34490645-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34490645-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط هکبش   هکبش تازهجت   تازهجت ناونع : : ناونع 6767

زاوها زاوها قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش تهج   تهج چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تنرتنیا  نیمات  تهج  یداهنشیپ  تمیق  عومجم  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IP سلاک کی  مامضنا  هب   Dedicate تیباگم نازیم 600 

ددع دادعت 256  لداعم   Public
1101004519000242 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تیباگم 600 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222084-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IP PublicIP Public سلاک   سلاک کیکی   مامضنا   مامضنا هبهب     DedicateDedicate تیباگم   تیباگم   600600 نازیم   نازیم هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا نیمات   نیمات تهج   تهج یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق عومجم   عومجم مالعا   مالعا ناونع : : ناونع
ددع ددع   256256 دادعت   دادعت لداعم   لداعم
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زاریش هیحان 3  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5898483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004001000068 زاین :  هرامش 

زاریش هس  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   YXLON یتراجت مان   RAFIX 16 لدم  X-RAY تست هاگتسد  روتکاتنک  هلر و  زویف و  شوپرد و  ردله و  دیلک و  هعومجم  الاک :  مان 

زاوها یزاس  هلول  هدننک 
تس 100 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نیمز  ناریا  یتراجت  مان   g 320 رادقم یلور  ینوفلس 10  هتسب  یدنب  هتسب  عون   17x900 mm زیاس  IZ-ELECTAPE لدم قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 

ایروپ تراجت  ناراب  هدننک 
لور 150 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
دیشروخ نازاسوترپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  هبعج 1   P6 لدم  W 20 ناوت  V 230 ژاتلو یباتهم   B27 یا هناوتسا   LED پمال الاک :  مان 

سیتاسیا
ددع 600 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لمح  یاه  هنیزه  هیلک   - ددع  100 کی هجرد  زیوآ  ردله   - هقلح نیمز 150  ناریا  هجرد 1  قرب  بسچ   - نازاسوترپ تاو   LED20 یباتهم پمال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ یم  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  تخادرپ 3   - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

 : یتسپ دک  زاریش ،  هیحان 3  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  حتفم ، دیهش  نابایخ  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164945938

37383288-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37383287-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7070
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000040 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یسمش هام  3 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 00 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATEN CS 1792 گنوآ - یزیا یتناراگ  ابجوس  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000774 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   ATEN 16PORT PS2-SUB لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 2   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط ناونع : : ناونع 7171

ATEN CS 1792ATEN CS 1792 گنوآ   گنوآ -- یزیا یزیا یتناراگ   یتناراگ ابجوس   ابجوس ماما   یویو   یکیک   ناونع : : ناونع 7272

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما لوژام  تراک  هندب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

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

1101092935000691 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات  دربراک   ADAM-5056-AE لدم لاتیجید  یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 11000 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SP CARD لدم یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   BASE SX 1000 لدم یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 2500 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما لوژام   لوژام تراک   تراک هندب   هندب ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یروبصدیهش   - یزکرم یاخ  نامتخاس  نیب  طابترا  یرارقرب  یارب  ییویدار  کنیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000134 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 1 دادعت : 

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

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس نیب   نیب طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب یارب   یارب ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 118 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jv9alb75rap5v?user=37505&ntc=5898697
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5898697?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنهاب مدنگ و  جورخ  برد  یرادا  نامتخاس  هکبش  یزادنا  هار  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000158 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 : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رنهاب مدنگ و  جورخ  برد  یرادا  نامتخاس  هکبش  یزادنا  هار  یشک و  لباک   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنهاب رنهاب وو   مدنگ   مدنگ جورخ   جورخ برد   برد یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5898707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هناماس رد  تسیل  لک  یارب  تمیق  کی  جرد 

1201003115000202 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسیل لک  یارب  تمیق  کی  جرد  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  - 
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  هیوست  .هناماس  رد 

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

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان تنامض  نتشادن  ای  تساوخرد و  اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  نیوزق و  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  .الاک  تدوع  = ربتعم

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: 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 یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نیوزق   نیوزق ناتسا   ناتسا یاهنادنز   یاهنادنز لکلک   هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم هنایار   هنایار هکبش /  /  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.هناماس .هناماس ردرد   تسیل   تسیل لکلک   یارب   یارب تمیق   تمیق کیکی   جرد   جرد
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  ATEN چوس ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000775 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   VS-291 لدم تروپ  ود  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/14 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد مالعتسا  مرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  رتم  یرون 5000  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هناماس 

1101004199000028 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

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

دامن لصاح  سامت  هرامش 09173704483  هب  یلامش  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ATENATEN  چوس چوس ماما   یویو   یکیک   ناونع : : ناونع 7777

ردرد مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف یرازگراب   یرازگراب وو   ندومن   ندومن لیمکت   لیمکت دشابیم .  .  دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم رتم   رتم   50005000 یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا هناماس   هناماس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاین5897629 دروم  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرون5897660 ربیف  رتسب  رب  یلخاد  هکبش  ویسپ  یارجا  یریوصت و  تراظن  تبقارم و  متسیس  هحفص 68)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یب5897676 لاقتنا  متسیس  ویدار  زیون -  دض  سلریاو  شید  نتنآ   - هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود 
هیذغت عبنم  اب  هارمه  میس  یب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  میس - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5898126 کرادم  قبط  سراح  دنرب  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جنپ5898673 هراجا  تهج  سراف  جیلخ  هاگشناد  ددع  دادعت 1280  لداعم   IP Public سالک دیرخ 5 
خیرات 1401/09/01 زا  هام   12 تدم هب  ددع  دادعت 1280  لداعم   IP Public سالک

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم5898960 ناوخشیپ  هناماس  هحفص 18)اقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادهگن و5898974 یاهدادرارق  لیوحت ،  یزادنا ،  هار  بصن ،   ) تایلمع رب  تراظن  هرواشم و 
" دهشم قرب  عیزوت  هدادزکرم  تخاسریز  ینابیتشپ ) 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5897606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000153 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401/13779 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات   - 1401/08/08 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/1113:00:00

mashhad.ir :: عبنم 13:00:001401/08/11عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897967 :: هرازه هرازه 1401/08/1210:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جیسب هارگرزب  ربعم  زبس  یاضف  یزاس  نمیا  تهج  لیردراگ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زبس یاضف  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1
هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2
 --- یکیفارت تازیهجت  ناگدنشورف -   3

05133644070 نفلت :  شش  هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یایا   هداج   هداج ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

هارگرزب هارگرزب ربعم   ربعم زبس   زبس یاضف   یاضف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج لیردراگ   لیردراگ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8080
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  راجنب (  روحم  رد  دوجوم  یاه  هیاپ  ییانشور  یزادنا  هار  ریمعت و  یشک و  لباک  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000464 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک هقطنم 6  یرادرهش   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دروارب  ساسا  رب  هاشنامرک  شش  هقطنم  یرادرهش  زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005923000008 زاین :  هرامش 

هقطنم 6 یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دیدرگ دهاوخ  در  امش  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  تقد  هناماس  رد  هدش  باختنا  یالاک  دک  ندوب  ربتعم  لک و  تمیق  جرد  هب  تبسن  تسا  دنمشهاوخ  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
تسویپ دروارب  ساسا  رب   1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یطاسقا  تروص  هب  یرادرهش و  رابتعا  صیصخت  هتیمک  تابوصم  ساسا  رب  تخادرپ  دشاب  یم  تسویپ  رد  اضاقت  دروم  یصوصخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

6719943598 یتسپ :  دک  شش ،  هقطنم  یرادرهش  - دهاش نادیم  هیهلا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462575-083  ، 38360898-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358293-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط راجنب (  (  راجنب روحم   روحم ردرد   دوجوم   دوجوم یاه   یاه هیاپ   هیاپ ییانشور   ییانشور یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت وو   یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8181

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض 682 لیاف  قبط  نارمع  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005722000090 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ششوک ریوک  ناهوژپ  نیمز  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  50x40 cm داعبا یلیطتسم  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تروص 30  هب  تخادرپ  دنیآرف  هب  تبسن  رهش  لامک  یرادرهش  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  دشاب و  یم  یرابتعا  تروص  هب  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همیمض لیاف  قبط   . یریصن یاقآ  هطوبرم 09122615189  سانشراک  هرامش   . تسیمازلا سامت  تاعالطا  یمسر و  روتکاف  شیپ  هئارا   . دش دهاوخ  مادقا 

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34713366-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

682682 همیمض   همیمض لیاف   لیاف قبط   قبط نارمع   نارمع تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرگشدرگ یگنهرف و  ثاریم  هاگشهوژپ   :: 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشهوژپ نامتخاس  هطوحم  یبونج  راوید  یتظافح  یاه  هدرن  عافترا  شیازفا  بصن  تخاس و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094540000031 زاین :  هرامش 

یرگشدرگ یگنهرف و  ثاریم  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مرگ ولیک  4400 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامتخاس هطوحم  یبونج  راوید  یتظافح  یاه  هدرن  عافترا  شیازفا  بصن  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 09381828709  اب  یمساق  سدنهم  یاقآ  یلیمکت  تاعالطا 

هام نابآ  زور 14  یرادا  تعاس  دیدزاب  نامز 
.دیامن لاطبا  ای  دات  ار  داهنشیپ  ره  دوخ  دیدحالص  هب  تسا  زاجم  هاگشهوژپ 

1136913431 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  هزوم  یوربور  ریت  یس  نابایخ  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66737009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736522-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشهوژپ هاگشهوژپ نامتخاس   نامتخاس هطوحم   هطوحم یبونج   یبونج راوید   راوید یتظافح   یتظافح یاه   یاه هدرن   هدرن عافترا   عافترا شیازفا   شیازفا بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8484

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

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

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

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

5898353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض 681 لیاف  قبط  ینتب  لودج  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005722000089 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتیگ هار  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   60x50x15 cm زیاس یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 900 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تروص 45  هب  تخادرپ  دنیآرف  هب  تبسن  رهش  لامک  یرادرهش  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  دشاب و  یم  یرابتعا  تروص  هب  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یریصن یاقآ  هطوبرم 09122615189  سانشراک  هرامش  .تسیمازلا  سامت  تاعالطا  یمسر و  روتکاف  شیپ  هئارا  .دش  دهاوخ  مادقا 

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34713366-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

681681 همیمض   همیمض لیاف   لیاف قبط   قبط ینتب   ینتب لودج   لودج تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  دیرخ  کازوم  گنس و  حرط  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095100000039 زاین :  هرامش 

نامرک ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان  یرتسکاخ  گنر  شرفگنس  لدم   mm 32 تماخض  20x20 cm داعبا رچین  نامیس  هیاپ  یسدنهم  گنس  الاک :  مان 

ناجنسفر تینارگ  سراپ  هدننک  هضرع 
عبرم رتم  410 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان   cm 70 تماخض  35X40 mm داعبا دیفس  گنر  هداس  تینارگ  ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

ناجنسفر تینارگ  سراپ 
ددع 3600 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان  درز  گنر  انیبان  لدم   mm 20 تماخض  40x40 cm داعبا کیتسر  نامیس  هیاپ  یسدنهم  گنس  الاک :  مان 

ناجنسفر تینارگ  سراپ 
ددع 300 دادعت : 

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

09133422911 نامرک ناتسا  دیرخ  کازوم  گنس و  حرط  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618689355 یتسپ :  دک  ود ،  هقطنم  یرادرهش  رثوک  نادیم  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32452800-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32461210-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک نامرک ناتسا   ناتسا دیرخ   دیرخ کازوم   کازوم وو   گنس   گنس حرط   حرط لودج   لودج ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  هاگتسد  کی  دادعتب  ناریا  تخاس  یرتموپورتنآ  شک  طخ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000152 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Dsiak3 لدم یرتموپورتنآ  لماک  تیک  یشزرو  روزیلانآ  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هیارا  تاحیضوت  یتسویپ و  کرادم  ساسا  رب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم ،  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روهمم  هدش و  دات  تروصب  روتکاف  شیپ  مالعتسا و  گرب  یتسویپ ،  تاصخشم  ندومن  همیمض  . 2 .دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیرظنم 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 15 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یزلف  تاعونصم  یرهش و  لوادج  یزیما  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090229000018 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هیرظنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دنمزارف دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 نلاگ ینابایخ  لودج  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8656114311 یتسپ :  دک  هیرظنم ،  رهش  یرادرهش  راولب  هیرظنم  رهش  - اضرهش - ناهفصا اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53282028-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53283535-031 :: 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 کرادم   کرادم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعتب   دادعتب ناریا   ناریا تخاس   تخاس یرتموپورتنآ   یرتموپورتنآ شکشک   طخطخ   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8787

رهش رهش حطس   حطس یزلف   یزلف تاعونصم   تاعونصم وو   یرهش   یرهش لوادج   لوادج یزیما   یزیما گنر   گنر ناونع : : ناونع 8888

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/07عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ سکع  تاعالطا و  قبط  ) یکیفارت یا  هبرگ  مشچ  روتکلفر  ناونع : 

14012876 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/07 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

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 08 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب یرفاسم  هنایاپ  تیزنارت  نلاس  رفاسم  الاک و  یسرزاب  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000087 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 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

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

یکیفارت یکیفارت یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ روتکلفر   روتکلفر نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8989

یرفاسم یرفاسم هنایاپ   هنایاپ تیزنارت   تیزنارت نلاس   نلاس رفاسم   رفاسم وو   الاک   الاک یسرزاب   یسرزاب تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس هسد  اب  یناریا  کی  هجرد  دنرب.دشاب  یمن  کالم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  هب  ییوزاب  کج  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  هد  یتناراگ و 

1101000012000339 زاین :  هرامش 
روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 

یهللا یلو  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 21014  برد  کیتاموتا  ییوزاب  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: 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

رهش نیکشم  یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  اب  ناوخ ) کالپ   ) یکینورتکلا یمشچ  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005565000110 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رهش  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 . دشابیم هدنرب  صخش  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه  هدوب و  ییاراد  همانیهاوگ  هئارا  هب  طونم  دیرخ  روتکاف  رد  هدوزفا  شزرا  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهش ،  نیگشم  یرادرهش  نامتخاس  ماما -  نابایخ  رهش -  نیگشم  ناتسرهش  لیبدرا -  ناتسا  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5661711475

32522021-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520223-045 :: 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

ییوزاب ییوزاب کجکج   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9191

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   ناوخ ) ) ناوخ کالپ   کالپ  ) ) یکینورتکلا یکینورتکلا یمشچ   یمشچ دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5898443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000107 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعب  باهذو  بایا  یاهنیزه  مامتودشابیم  یموب  هدننک  نیماتاب  دیرخ  تیولوا  دیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: 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

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا زاین  دروم  مرف  رد  هدش  رکذ  بعش  تهج  یتسویپ  ءاهب ی  مالعتسا  مرف  ساسارب  یدالوف  هغیت  اب  یقرب  هرکرک  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003763000011 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا زاین  دروم  مرف  رد  هدش  رکذ  بعش  تهج  یتسویپ  ءاهب ی  مالعتسا  مرف  ساسارب  یدالوف  هغیت  اب  یقرب  هرکرک  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف هجوت  دنب 8  ًاصوصخ  یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  جردنم  تاحیضوت  هب  تسا  دنمشهاوخ 

6714618795 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  یتسرپرس  یتشهب - دیهش  راولب  یادتبا  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254020-083  ، 38256022-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9393

 . . تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم مرف   مرف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ بعش   بعش تهج   تهج یتسویپ   یتسویپ ءاهب  یی   ءاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ساسارب   ساسارب یدالوف   یدالوف هغیت   هغیت اباب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9494

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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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا قبط  ییوزاب  کج  یا و  هرکرک  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000142 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 041-41998800 تاعالطا  بسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش تیریدم و  نامتخاس  تاموتا  برد  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000069 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 98 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: 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

ییوزاب ییوزاب کجکج   وو   یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9595

بعش بعش وو   تیریدم   تیریدم نامتخاس   نامتخاس تاموتا   تاموتا برد   برد یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  ناتسرامیب  یاه  شخب  یارب  نیبورد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000054 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   IPD133ZBP لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب یاه   یاه شخب   شخب یارب   یارب نیبورد   نیبورد بصن   بصن ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یراتکه دص   ) سودرف غاب  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  تازیهجتدیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090549000089 زاین :  هرامش 

ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هدش  مالعا  کرادم  هئارا  طیارش و  مرف  یراذگراب  رهم و  ، ءاضما هدش و  هتشاذگ  تسویپ  هب  تکرش  طیارش  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7816816517 یتسپ :  دک  ناجریس ،  یرادرهش  یاهنامزاس  عمتجم  این  یدنز  دیهش  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42338102-034  ، 42338103-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338101-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5897629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاین دروم  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000499 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ملع و دیون  هدننک  هضرع  عجرم  تراهم  ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-CVIB22AAD لدم  BULLET CVI هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

تراهم
ددع 4 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
INFOCUS یتراجت مان   speed dome UV5bc لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCGS8P-SMART لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPC-C6FS لدم  m 305 لوط  SFTP CAT6 راددلیش یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

فالک 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نتکی ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WESTERN یتراجت مان   WD لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
اتیپوس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 70012   cm 35x60x58 cm 60 قمع تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR4216-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راگنرود 07132330406  - یرهپس 07132142705 یاقآ  تاکرادت :  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد تسویپ 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 118 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n2kjqze2h5tr2?user=37505&ntc=5897629
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5897629?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت نایگنهرف  هاگشناد  نارمچ  دیهش  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(1  ) هرامش تسویپ  ساسا  رب  یرون  ربیف  رتسب  رب  یلخاد  هکبش  ویسپ  یارجا  یریوصت و  تراظن  تبقارم و  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093539000006 زاین :  هرامش 
نارمچ دیهش  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 1500 دادعت : 

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

الاک  حرش 
ددع دراه 4 

ددع  دادعت 1  اباپ  قمع 100  تینوی  کر 42 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و  ددع  دادعت 10  ربیف  لوژام 

(1  ) هرامش تسویپ  ساسا  رب  یرون  ربیف  رتسب  رب  یلخاد  هکبش  ویسپ  یارجا  یریوصت و  تراظن  تبقارم و  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1659877611 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  نارمچ  دیهش  سیدرپ  راهب -  راولب  یاهتنا  هیمیکح -  کرهش  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77309890-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77308081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب ربرب   یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ یارجا   یارجا وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن وو   تبقارم   تبقارم متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 100100

لاقتنا لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار میس -  -  میس یبیب   لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار زیون -  -  زیون دضدض   سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ  - - هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
هیذغت هیذغت عبنم   عبنم اباب   هارمه   هارمه میس   میس یبیب   یتارباخم   یتارباخم

10 110 1
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ددع کیتورکیم 4  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شید 4 

ددع  ویدار 10   POE
ددع نیبرود 6   POE

1101090930000106 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   IAP.NPH-E1330WS لدم کچوک   POE بش و رد  دید  تیلباق  هس MP و  هکبش  تحت  لوه  نیپ  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ  نمیا 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-29.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   V-COM2000 یتراجت مان   VW-2510 لدم  PoE هیذغت عبنم  اب  هارمه  میس  یب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
نابات رتسگ  شیدنا  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناهج  اتسیو 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب لانیجرا  اهالاک  همه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  تخادرپ 3 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق  آمتح 
ددرگ هرکاذم  ناسانشراک  اب  و 

راوز 05131449940 یاقآ  ینف :  سانشراک 
( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  دابآ  حلاص  شخب  ناویا و  ناتسرهش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001427000079 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف مادقا  مرتحم  تکرش  نآ  کرادم  مزال و  یاهزوجم  دانسا و  ددجم  یراذگراب  اضما و  رهم و  هب  تبسن  تمیق  تبث  زا  سپ  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931995487 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347755-084  ، 33333040-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330005-084 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  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 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم دابآ   دابآ حلاص   حلاص شخب   شخب وو   ناویا   ناویا ناتسرهش   ناتسرهش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 102102

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط سراح   سراح دنرب   دنرب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103
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یتسویپ کرادم  قبط  سراح  دنرب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003780000063 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان  هکبش   DSLP15E24 لدم  UTP CAT.5e تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 015  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KP-1604 H3 لدم  POE هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KP-2408 H4 لدم  POE هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   NVR-P32RH-8A لدم  TB 80 تیفرظ هلاناک  هکبش 32  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

رازفا طابترا  سراپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
طابترا سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-P1F5W-I30S 2/8 MM لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رازفا
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-P2F2W-I30S لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیدیئات ای  اتف  یهاوگ  هبتر 4 و  لقادح  کیتامروفنا  همانیهاوگ  یاراد  یناتسا  یموب  هدننک  نیمات  طابترا -  سراپربتعم  یتناراگ   - لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هیئاضق  هوق 

5716915517 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  ناوضر  غاب  شبن  ورس  هداج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33447187-044  ، 32752022-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 118 ھحفص 74 
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ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5898731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت هناماس  تازیهجت  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000074 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب روهممو  دات  تمیق و  داهنشیپ  لودج  زیر  یرازگراب   . یتسویپ تسیل  تاحیضوت  قبط  یریوصت  هناماس  تازیهجت  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمیرک اب 09111703587  رتشیب  تاعالطا  تهج   . تسیمازلا تسویپ )  ) راکنامیپ طیارش  رهم 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  یرادهگن  نیمات  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000127 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ودادرارق تمیق  زا  یقیفلت  ندش  هدنرب  یانبم  / ربتعم یلغش  تازوجم  یارادودهشم  رد  تکرش  / یریوصت تراظن  یاهمتسیس  یرادهگن  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت نفلت  / ددرگیم یفرعم  تسارح  مرتحم  هزوح  هب  هبحاصم  تهج  دادرارق و  اب  طبترم  یلام  ناوت  یاراد  هدننک  تکرش  / دشابیم دادرارق  هرامش 2  تسویپ 

36000153

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

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن نیمات   نیمات دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز جع  رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090564000069 زاین :  هرامش 

ناجنز جع   رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  تسا  رکذب  مزال  هلاسکی  ههام  یدقن 6 تخادرپ  تلهم  ناجنز -  رصعیلو  ناتسرامیب  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515777978 یتسپ :  دک  جع ، )  رصعیلو (  ترضح  ینامرد  یشزومآ  زکرم  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770753-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770753-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یگنهرف  تنواعم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000077 زاین :  هرامش 

تفریج 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 : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یتناراگو  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگیم لاطبا  تروص  نیاریغرد  ددرگ  یراذگ  تمیق  تسویپ ،  قبط   ) دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لاک  لاسرا  هنیزه 

ههام 2 تخادرپزاب  . تسا هزور  10 الاک لاسرا 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

تسویپ تسویپ قبط   قبط یگنهرف   یگنهرف تنواعم   تنواعم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یشزومآ  تنواعم  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000076 زاین :  هرامش 

تفریج 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 : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یتناراگو  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  هیار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگیم لاطبا  تروص  نیاریغرد  ددرگ  یراذگ  تمیق  تسویپ ،  قبط   ) دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لاک  لاسرا  هنیزه 

ههام 2 تخادرپزاب  . تسا هزور  10 الاک لاسرا 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط یشزومآ   یشزومآ تنواعم   تنواعم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

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

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TD25 لدم آو  ولاتسا  رزودلوب  هب  قلعتم   KT19C لدم  Cummins روتوم  Oil cooler ددع ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000560 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
مانشوخ هیضار  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک   OIL COOLER AND ACCESSORIES یتراجت مان  بآ  پمپ  نغور  هدننک  کنخ   in 1 هلول الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت ) .دنیامن هئارا  ار  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  یالاک  حرش  قبط  تسیاب  یم  مرتحم  ناگدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یتساوخرد

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31685611-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ5898682 پمپ  نغور  هدننک  کنخ   in 1 هحفص 78)هلول )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاین5897629 دروم  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5898126 کرادم  قبط  سراح  دنرب  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

بآبآ پمپ   پمپ نغور   نغور هدننک   هدننک کنخ   کنخ   inin   11 هلول   هلول ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 118 ھحفص 78 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

ریمعت و5897425 یزادنا ،  هار  بصن و  ءاقترا ،  ریمعت ،   - لپ زیخ  هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا 
یریگ و هکل  نیزوت - هناماس  یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن 

دیبسالگ رنیت و  یکیفارت ،  درس  گنر  دیرخ  - روحم تلافسآ  شکور 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هناماس5897706 نیمات  یزادنا  هار  بصن و  ءاقترا ،  ریمعت ،  لپ -  زیخ  هثداح  چیپ  حالصا  یزاس و  نمیا 
رنیت و یکیفارت ،  درس  گنر  دیرخ  روحم -  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تکرح -  لاح  رد  نیزوت 

دیبسالگ

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 118 ھحفص 79 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  ولو  لاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000673 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 

بونج زبس  حول  هدننک 
تس 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

5898046 ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  ولو  هحفص 6)لاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قبط5898160 قرش  روما  هرادا  یلم  کناب  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ لیاف 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5898172 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 28)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگورین5898509 لرتنک  قاتا  هناخ و  روسورپمکو  هاگورین  قیرح  مالعا  متسیس  دادرارق  سیون  هحفص 28)شیپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5898575 مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

 ( ( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ولو   ولو لاب   لاب ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

زا 118 ھحفص 80 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یتسویپ5898175 ینف  تاصخشم  اب  ناوخ ) کالپ   ) یکینورتکلا یمشچ  دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

ریمعت و5897535 بصن  هیهت ، ییارجا  تایلمع  یرادهگنو -  ریمعت  هاگتسیا ، ثادحا  ییارجا  تایلمع 
...و ناتسوب  رباعم  یزاس  بسانم  یزاسهب و  تایلمع  لیردراگ -  یرادهگن 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ5898175 ینف  تاصخشم  اب  ناوخ ) کالپ   ) یکینورتکلا یمشچ  دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  قیرح  افطا  لوسپک  ژراش  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000425 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرود 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش دادرارق   دادرارق 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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یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

39-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-mpgc.ir :: عبنم تیاغلعبنم یبایزرا ، دانسا  لاسرا  تلهم  نیرخآ   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 12 

5898900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواس  ناتسرهش  ناقیرح  یاتسور  هب  یناسرزاگ  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ...و ریسم  حیطست  هشنارت ، داجیا  یرادربکاخ ، تایلمع  نلیتا ، یلپ  باعشنا  ددع  بصن 60  نلیتا ، یلپ  هکبش  رتم  یارجا 5260  هژورپ ( : رصتخم  حرش 

لایر غلبم 82.290.170.000  هب  رازگ : هصقانم  هاگتسد  یداهنشیپ  یدروآرب و  غلبم 

غلبم هب  خروم 22/09/94 و  هرامش 123402/ت 50659 ه ـ هب  تلود  تئیه  هبوصم  ربارب  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  عون  نازیم و   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لایر   4.114.509.000

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم 

:: سردآ سردآ

086  - 32412081  - 4 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

08632776660 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5898921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ مئامض  قبط  یتساوخرد  دنرب  اب  قیرح  دض  قرب  لباک  متیآ  2 ناونع : 

14012870 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5897959pci هژورپ قیرح  ءافطا  لایرتم  یرسک  هحفص 6)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یناسرزاگ یناسرزاگ تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1121 12

قیرح قیرح دضدض   قرب   قرب لباک   لباک متیآ   متیآ 22 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 113113

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

5898046 ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  ولو  هحفص 6)لاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قبط5898160 قرش  روما  هرادا  یلم  کناب  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ لیاف 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5898172 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 28)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5898232PARTS FOR GAS TESTER "MSA(28 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسیل5898453 دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  قیرح  . نالعا  متسیس  یشکلباک  یزادنا و  هار  ریمعت و 
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگورین5898509 لرتنک  قاتا  هناخ و  روسورپمکو  هاگورین  قیرح  مالعا  متسیس  دادرارق  سیون  هحفص 28)شیپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5898575 مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ5898615 تسیل  قبط  قیرح  افطا  لوسپک  ژراش  هحفص 6)دادرارق  قیرح  ( قیرح

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

یناسرزاگ5898900 تایلمع  هحفص 6)یراذگاو  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5898921 دض  قرب  لباک  متیآ  هحفص 6)نیمات 2 قیرح  ( قیرح

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

5898926xp95 55000-847 لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک
دع دادعت 20 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5898928 : لدم  apollo: دنرب  S1 قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit تراک دیرخ 
ددع  30  : دادعت  xp95 55000-852

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 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

متسیس5897575 صقاون  عفر  کینورتکلا و  تظافح  یاهریگ  هقعاص  نیمز و  متسیس  صقاون  عفر 
هقطنم یاه  نامتخاس  نیمز 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس5898100 صقاون  عفر  کینورتکلا و  تظافح  یاهریگ  هقعاص  نیمز و  متسیس  صقاون  عفر 
هقطنم یاه  نامتخاس  نیمز 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GASTEC پمپ ناتپاکرم و  بویت  روتکتد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000126 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   GASTEC CORPORATION هدنزاس عجرم   GASTEC یتراجت مان   GV-110S لدم اوه  رادرب  هنومن  هاگتسد  الاک :  مان 

شیوپ زیهجت  تسیز 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دامتعا ایرآ  رهم  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   GASTEC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 10   4LL لدم دیفلوس  نژوردیه  روتکتد  بویت  الاک :  مان 

بونج
هتسب 20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

دیفلوس5897748 نژوردیه  روتکتد  بویت  اوه -  رادرب  هنومن  هحفص 84)هاگتسد  روتکتد  ( روتکتد

دیفلوس دیفلوس نژوردیه   نژوردیه روتکتد   روتکتد بویت   بویت اوه -  -  اوه رادرب   رادرب هنومن   هنومن هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 118 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fsnhu2j987frq?user=37505&ntc=5897748
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5897748?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

تسویپ5898172 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 28)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5898232PARTS FOR GAS TESTER "MSA(28 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5898575 مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5898786( یمشچ روتکتد و   ) یتسارح مالقا  هحفص 28)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5898908 مئامض  قبط   ( روتکتد یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا  هحفص 28)5  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یتساوخرد  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001497000048 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  نناک   EOS40B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 115115

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل   ( دشابیم تسویپ  هب  دادعت  تاصخشم و  ) زنل نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددعکی مادک  ره  زا 

1101090345000133 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY هدنزاس عجرم   SONY یتراجت مان   HXR-MC50P لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یترارح  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک  ناریا 

1101000260000073 زاین :  هرامش 
مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SEARCHCAM لدم یناشن  شتآ  یترارح  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داتزا سپ  هام  کی  هجو  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب ی  یبناج  یاه  هنیزه  هیلکو  لقنو  لمح  هیارک  هدوب  مالیا  هاگشناد  یزکرمرابنازایندروم  یالاک  لیوحت  لحم 

ددرگیم تخادرپالاک  لیوحتو 

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234862-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یترارح   یترارح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17
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نارهت بونج  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED چنیا نویزیولت 65  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LED چنیا نویزیولت 42 

1201003165000113 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  بونج  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

LED چنیا نویزیولت 65  دیرخ  - 
LED چنیا نویزیولت 42 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  دشاب /  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  یلم /  کناب  ناسانشراک  زا  دعب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1851943117 یتسپ :  دک  نارهت ،  بونج  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  ناگدازا  زارتالاب  مالسا  نایئادف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891462-021  ، 33891451-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891463-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  چنیا چنیا   4242 نویزیولت   نویزیولت   LEDLED  چنیا چنیا   6565 نویزیولت   نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 118 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2qxcqxpu7k85d?user=37505&ntc=5898143
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5898143?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یهاگشناد داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5898767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  زنل 135-18 -  اب  هارمه   90D لدم نونک  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیسح  09354952087 سامت -  هرامش 

1101091870000005 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  دحاو  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 

یحلاص ناژک  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   D series لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315514187 یتسپ :  دک  یعاجش ،  نادیهش  هچوک  شبن  جاک  یرتم  ناگدازآ 45  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32508413-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32508413-026 :: 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

ناتسرامیب5897373 یاه  شخب  یارب  نیبورد  هحفص 68)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5897413 نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  تازیهجت ، هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید5897594 یساکع  هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

زاین5897629 دروم  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یب5897676 لاقتنا  متسیس  ویدار  زیون -  دض  سلریاو  شید  نتنآ   - هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود 
هیذغت عبنم  اب  هارمه  میس  یب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  میس - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید5897891 یرادربملیف  هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسا5897979 هباشمدک  ناریا  یتسویپ  لیاف  قبط  یترارح  هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

طیارش5897991 قباطم  دابآ  حلاص  شخب  ناویا و  ناتسرهش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  هژورپ 
تسویپ

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

135135 -- 1818 زنل   زنل اباب   هارمه   هارمه   9090 DD  لدم لدم نونک   نونک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

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

یتسویپ5898126 کرادم  قبط  سراح  دنرب  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5898143LED چنیا نویزیولت 42   LED چنیا نویزیولت 65  هحفص 18)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

زنل 5898767135-18 اب  هارمه   90D لدم نونک  یساکع  هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5898871 قبط  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5898893 قبط  یگنهرف  تنواعم  نیبرود  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5898898 قبط  یشزومآ  تنواعم  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام لقادحاب 3 دیلوت  خیرات  یاراد  لوصحم.دشاب  یمزایندروم  یا  هتسب  نتراک 25 کاپ 20 نالکت  یذغاک  یا  هلوح  لامتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101091319000100 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

20x22 cm زیاس کاپ  نالکت  هدننک  هضرع  عجرم  کاپ  نالکت  یتراجت  مان  یگرب  ینوفلس 200  هتسب  یا  هلوح  یذغاک  لامتسد  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  هنوگره  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: 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

ههام ههام لقادحاب  33 لقادحاب دیلوت   دیلوت خیرات   خیرات یاراد   یاراد لوصحم.دشاب   لوصحم.دشاب یمزایندروم   یمزایندروم یایا   هتسب   هتسب 2525 نتراک   نتراک 2020 کاپ   کاپ نالکت   نالکت یذغاک   یذغاک یایا   هلوح   هلوح لامتسد   لامتسد ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دور هدنیاز  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یزاس  هریخذ  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095853000016 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسادور  هدنیاز  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   EVA6400 لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهالاک ددرگ  لاسرا  تسویپ و  یتساوخرد  دانسا  ددرگ  داهنشیپ  یلک  تروصب  تمیق  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد 

8158713131 یتسپ :  دک  هیحان 4 ،  یرادرهش  بنج  - ریدغ یرادا  عمتجم   - نمهب نابایخ 22 ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673080-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32670733-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نئورتیس اپیاس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

060-1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/10هرامش زا   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

saipa-citroen.com :: عبنم :: 1401/08/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم تاقلعتم  زاس و  هریخذ  هاگتسد  یدنبرکیپ  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لاری  دانسا 300/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 700/000/000  غلبم 

نئورتیس اپیاس  تکرش  دیرخ  دحاو  ناتسدرا  هداج  رتمولیک 14  ناشاک   :: سردآ سردآ

03155811824 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لوصحم.دشاب5898017 یمزایندروم  یا  هتسب  نتراک 25 کاپ 20 نالکت  یذغاک  یا  هلوح  لامتسد 
.دشاب ههام  لقادحاب 3 دیلوت  خیرات  یاراد 

هحفص 90) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس ناونع : : ناونع 12 112 1

زایندروم زایندروم تاقلعتم   تاقلعتم وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یدنبرکیپ   یدنبرکیپ وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

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

یتسویپ5898126 کرادم  قبط  سراح  دنرب  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5898530 لیاف  تاصخشم  قبط  یزاس  هریخذ  هحفص 90)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زایندروم5898766 تاقلعتم  زاس و  هریخذ  هاگتسد  یدنبرکیپ  بصن و  هحفص 90)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یراحتنا5898138 دض  کیلوردیه  یاهدنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یراحتنادض5898405 کیلوردیه  یاهدنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یراحتنا5899054 دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5898175 ینف  تاصخشم  اب  ناوخ ) کالپ   ) یکینورتکلا یمشچ  دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  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 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  ( دشابیم تسویپ  هب  تساوخرد  دروم  ادعت  تاصخشم و   ) ادص ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000132 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   UX560 لدم  GB 4 ادص طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

دامن5897814 تقد  افطل  ( دشابیم تسویپ  هب  تساوخرد  دروم  ادعت  تاصخشم و   ) ادص هحفص 93)ردروکر  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل (( دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم ادعت   ادعت وو   تاصخشم   تاصخشم  ) ) ادص ادص ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 118 ھحفص 93 
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راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  وی و ..  یپ  یس  مر /  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000044 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   intel Xeon Processor E5520 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

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

هدابآ لالقتسا  زوسن  کاخ  دیلوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 2010  بلاق  یزاس  هدامآ  هاگتسد  دربراک   PC و PLC دحاو لرتنک  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیریگب سامت  لدکاپ  سدنهم  هرامش 05144217502  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویوی یپیپ   یسیس   مرمر -  -  ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دش  دهاوخ  یرادیرخ  هطوبرم  سانشراک  دات  تروصرد  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094550000015 زاین :  هرامش 

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم  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 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دش  دهاوخ  یرادیرخ  هطوبرم  سانشراک  دات  تروصرد  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816753464 یتسپ :  دک  رابکشخ ،  نادیم  یور  هبور  رصعیلو   راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36257268-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36257268-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 یاهرورس یارب   SSD دراه دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000377 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدنشورف  هدهع  رب  همیب  رگاک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسا  دوجوم  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست 

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

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   افطل   افطل .دش   .دش دهاوخ   دهاوخ یرادیرخ   یرادیرخ هطوبرم   هطوبرم سانشراک   سانشراک دات   دات تروصرد   تروصرد .دشاب   .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 125125

G10G10 یاهرورس   یاهرورس یارب   یارب   SSDSSD  دراه دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یزادنا  هارو  بصنو  هکبش  تراک  ارمه  هب  هاگشناد  رورس  قاتا  تهج   UPS ددع ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000115 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ماگشیپ تعنص  کباچ  هدننک  هضرع  عجرم   ASTRID یتراجت مان   HALLEY E لدم  KVA 40 ناوت  on line عون  UPS الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد اددجم  تکرش  اضماو  رهم  اب  سپس  هعلاطم و  ار  نآ  تقد  اب  افطل  تسویپ  یاه  تسیل  هب  هجوت  اب  انمض  ، دشابیم هباشم  یباختنا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  هناماس 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ ردنب  لیوحت  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغو  یربراب  یاهنیزه  هیلک  تسویپ  تاصخشم  اب   G10 رورس ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000041 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم اب   G10 رورس ددع  تسویپ 3  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو هکبش   هکبش تراک   تراک ارمه   ارمه هبهب   هاگشناد   هاگشناد رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج   UPSUPS ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 128128
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وی5897412 یپ  یس  هحفص 93)مر -  رورس  ( رورس

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

.دش5898016 دهاوخ  یرادیرخ  هطوبرم  سانشراک  دات  تروصرد  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 
.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  افطل 

هحفص 93) رورس  ( رورس

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

تسویپ5898530 لیاف  تاصخشم  قبط  یزاس  هریخذ  هحفص 90)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5898846G10 یاهرورس یارب   SSD دراه هحفص 93)دیرخ  رورس  ( رورس

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

قبط5898892 یزادنا  هارو  بصنو  هکبش  تراک  ارمه  هب  هاگشناد  رورس  قاتا  تهج   UPS ددع ود  دیرخ 
تسویپ تسیل  تاصخشم 

هحفص 93) رورس  ( رورس

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

هنایار5898963 هحفص 93)رورس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهج   تهج الاک   الاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

129129
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهج  الاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003545 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   MOBIS یتراجت مان  ویر  توپاک  هعطق  هریگ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
مزاول تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یکوزوس  هدنزاس  عجرم  اراتیودنرگ  یکوزوس  پچ  الاب  روتوم  هتسد  هعطق  هدنرادهگن  الاک :  مان 

( وکاسیا  ) وردوخ ناریا  یکدی 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

تسبرس یدامح  مرکا  هدننک  هضرع  عجرم   JETRO یتراجت مان   CG 125 تلکیسروتوم تراتسا  نک  عطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  -ssprt روسنس : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000139 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه یرسک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SENSOPART هدنزاس عجرم   FT 50 C-1-PSL8 لدم گنر  صیخشت  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
19 زاف مهد  هاگشیالاپ 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنر گنر صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 130130
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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000397 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( رتیمسنرت  ) حطس هدنتسرف  ای  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-81-1401-642-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشکناک عون  هجرد  بصن 110  طیحم  یامد  ممیزکام  .دشاب  یم   NO NC روا جنچ  تکاتنک  کی  یاراد  روتارنژ  رلوک  جیکیل  زاسراکشآ  روسنس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2   GE Part No: 39-E40220P010 پیاپ جیگ  جنس 1/2  حطس  یدورو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرابتعا5897823 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهج  الاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 97) روسنس  ( روسنس

رتیمسنارت رتیمسنارت ناونع : : ناونع 131131

1 101 10 بصن   بصن طیحم   طیحم یامد   یامد ممیزکام   ممیزکام .دشاب   .دشاب یمیم     NO NCNO NC  روا روا جنچ   جنچ تکاتنک   تکاتنک کیکی   یاراد   یاراد روتارنژ   روتارنژ رلوک   رلوک جیکیل   جیکیل زاسراکشآ   زاسراکشآ روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ددع ددع   22 دادعت   دادعت   GE Part No: 39-E40220P010GE Part No: 39-E40220P010 پیاپ   پیاپ جیگ   جیگ   1/21/2 جنس   جنس حطس   حطس یدورو   یدورو نشکناک   نشکناک عون   عون هجرد   هجرد

132132
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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

گنر5898040 صیخشت  هحفص 97)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هحفص 97)رتیمسنارت5898430 روسنس  ( روسنس

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

.دشاب5898930 یم   NO NC روا جنچ  تکاتنک  کی  یاراد  روتارنژ  رلوک  جیکیل  زاسراکشآ  روسنس  نیمات 
GE پیاپ جیگ  جنس 1/2  حطس  یدورو  نشکناک  عون  هجرد  بصن 110  طیحم  یامد  ممیزکام 

ددع دادعت 2   Part No: 39-E40220P010

هحفص 97) روسنس  ( روسنس

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

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5897644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و وکسیس  چئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000498 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   CAB-AC-2500 W لدم هکبش  چیئوس  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
متسیس زادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO یتراجت مان   K9/2951 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم یگنهامه 09125410703  نفلت   . تسویپ هب  تاصخشم  هباشم و  دک  ناریا  انمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157331-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس 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 118 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rx86u2suvp8hw?user=37505&ntc=5897644
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PRESSURE SWITCH ملق ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  اب  قباطم 

1101092273000395 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ روتیساپاک  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   bar 0/5 راشف  Viton membrane لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   DELTA CONTROL هدنزاس عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   S21 لدم یتعنص  راشف  چوس  الاک :  مان 

ایرآ نراک  ورتپ 
ددع 3 دادعت : 

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

الاک دیئاتو  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   . ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  ساسارب  اه  تمیق  دشاب  یم  ضرف  شیپ  تروصب  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یراک زور  دودح 30   ) دش دهاوخ  ماجنا 

یمارهب  09173049908  - 07731682976 نفلت :  .ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1682976-0773  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاین5897629 دروم  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروپ5897644 هکبش 48  اتید  هحفص 101)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

ددع5898074 سوینیج 1 سیک  وددع  مادک 2 ره  کنیلید  تروپ  تروپ و 2  هحفص 36)چیئوس 4 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ5898126 کرادم  قبط  سراح  دنرب  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5898328- تسا یدقن  دیرخ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  یاراد  مالعتسا   - وکسیس چیوس  دیرخ  مالعتسا 
مالعتسا هدنرب  هدهع  هب  هنیزه  رابنا  برد  مزاول  لیوحت  - دشابیم تسویپ  کرادم 

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5898546ATEN CS 1792 گنوآ - یزیا یتناراگ  ابجوس  ما  یو  هحفص 36)یک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم   PRESSURE SWITCHPRESSURE SWITCH  ملق ملق ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 118 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rndrgqnnss6dd?user=37505&ntc=5898817
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5898739ATEN چوس ما  یو  هحفص 36)یک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5898817 تاصخشم  اب  قباطم   PRESSURE SWITCH ملق ود  هحفص 101)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش زربلا  گنسلاغز  نداعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4010657 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم اتعبنم زا 1401/8/9   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897427 :: هرازه هرازه اضقنا 1401/4/23دکدک   خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرزط هقطنم  هناخ  چوس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 750.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02332394061 :: نفلت :: www.eacco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخ هناخ چوس   چوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 118 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x8z4cl6e8jhez?user=37505&ntc=5897427
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5898539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TEMPERATTURE SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001043 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PYROPRESS هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   DPF266 لدم ییاسانش  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

اتنپس زیهجت  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتو اضاقت  مالقا   ، طیارش یسررب  تهج.دوش  یم  دات  یلصا  یدنب  هتسب  رد  دنبکآ  لصا و  یالاک.دوشیم  دات  یلصا  یالاک  داهنشیپ  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.دوش  هعجارم  هدش  تسویپ  کرادم  هب  ( اضما رهم و  )

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هناخ5897427 چوس  تازیهجت  هحفص 103)دیرخ  چوس  ( چوس

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

زاوها5898359 قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تهج  چوس  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5898539TEMPERATTURE SWITCH(103 هحفص چوس  ( چوس

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

5898739ATEN چوس ما  یو  هحفص 36)یک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5898817 تاصخشم  اب  قباطم   PRESSURE SWITCH ملق ود  هحفص 101)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

TEMPERATTURE SWITCHTEMPERATTURE SWITCH ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5897820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  یتسویپ  تسیل  قبط  یتوص  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003682000050 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  لحمرد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تروصب  یرادا  لحارم  زادعب  هیوست 

8164793968 یتسپ :  دک  ( ، 250 با  ) یلصم نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619185-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36616198-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5897834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور یلا 60  یرابتعا 45  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم رظن  دم  دک  ناریا  نیمه  طقف 

1101096102000802 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کینورتکلا  گنچ  هدننک  هضرع  عجرم  گنچ  وکا  یتراجت  مان   BETA 58 لدم میس  اب  یتوص  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

BETA 58 میس اب  نوفورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017095-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتوص   یتوص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

دشابیم دشابیم رظن   رظن دمدم   دکدک   ناریا   ناریا نیمه   نیمه طقف   طقف زور   زور   6060 یلا   یلا   4545 یرابتعا   یرابتعا تخادرپ   تخادرپ ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 4/ دپ یک  هاگتسد  4/ توص شخپ  لوژام   : دشاب ریز  مالقا  اب  هارمه  / یشرافس توص  اب  لاعف  همکد   4/ همکد هداتسیا 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امنهار روتینام  / هرامشروتینام

1101090185000046 زاین :  هرامش 
ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

باتارفا کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  باتارفا  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم   QMS لدم فص  لرتنک  یهد  تبون  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد 4/ دپ یک  هاگتسد  4/ توص شخپ  لوژام   : دشاب ریز  مالقا  اب  هارمه  / یشرافس توص  اب  لاعف  همکد   4/ همکد هداتسیا 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام تخادرپ 1 امنهار  روتینام  / هرامشروتینام

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ربتعم5897820 یتناراگ  اب  یتسویپ  تسیل  قبط  یتوص  متسیس  هحفص 104)دیرخ  توص  ( توص

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

دشابیم5897834 رظن  دم  دک  ناریا  نیمه  طقف  زور  یلا 60  یرابتعا 45  هحفص 104)تخادرپ  توص  ( توص

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

لاتیجید5897891 یرادربملیف  هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

5898143LED چنیا نویزیولت 42   LED چنیا نویزیولت 65  هحفص 18)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

فص5898566 لرتنک  یهد  تبون  هحفص 104)هاگتسد  توص  ( توص

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

فصفص لرتنک   لرتنک یهد   یهد تبون   تبون 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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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VM-GM112F لدم  LED-LCD روتینام کرحتم  یزاگ  یزیمور  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000209 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زاین یلک  حرش  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

یراک زور  هیفصت 10  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LED-LCDLED-LCD  روتینام روتینام کرحتم   کرحتم یزاگ   یزاگ یزیمور   یزیمور هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 118 ھحفص 107 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tx3b6zvya39uq?user=37505&ntc=5897378
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5897378?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جونهک نیدرورف  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093110000032 زاین :  هرامش 

جونهک نیدرورف  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
دوبهب مینست  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EDAN هدنزاس عجرم   FETAL DOPPLER یتراجت مان   F9 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرآ
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
جونهک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09013468717 تهج  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکاف  الاک  دات  لیوحت و  زا  دعب  هام  ای 3  تخادرپ 2 

ددرگ یم  لاطبا  دیرخ  تساوخرد  اب  تریاغم  تروصرد  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

7881933367 یتسپ :  دک  نیدرورف ،  ناتسرامیب 12  ینیمخ  یفطصم  دیهش  راولب  ردام  نادیم  - جونهک جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43202267-34  ، 43204745-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230711-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.جرک قرش  تشادهب  زکرم  یت  یآ  دحاو  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 5  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091481000059 زاین :  هرامش 

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P700 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ اهرتویپماک  تسا و  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم و  ههام  تروص 3  هب  تخادرپ  ددرگ و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  لیوحت  یت  یآ  سانشراک  هب  امتح  دشاب و  حبص  رابنا 9  هب  لیوحت  تعاس  دشاب و  هتشاد  هلاسکی 

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.جرک .جرک قرش   قرش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم یتیت   یآیآ   دحاو   دحاو تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 142142
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سراف نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5898343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قباطم  ) رتویپماک یرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005289000019 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشهاوخ تسویپ )  حرش  هب   ) تعرس رپ  رنکسا  ددع  دادعت 6  چنیا و  روتینام 24  ددع  دادعت 5  هراک ،  هس  رتنیرپ  ددع  دادعت 10  رتویپماک ،  سیک  ددع  دادعت 8  - 

.دامرف همیمض  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  ار  روتکاف  شیپ  تسا 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ملق  29 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  یراک ،  زور  هد  اتیاهن  دات  لیوحت و  زا  دعب  هنیزه  تخادرپ  سراف و  ناتسا  دیهش  داینب  هرادا  رد  سانجا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ دیق  هدوزفا  شزرا  مان  تبث  تروص  رد 

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  سراف  ناتسا  یرادناتسا  یوربور  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7135713333

2340999-0713  ، 32347367-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32340999-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم )) رتویپماک رتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 143143
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5898570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  قباطم  ًاقیقد  دربنیم )  روتینام -  وی -  یپ  یس  سوم -  رواپ -  مر -  دراه -  رتویپماک (  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004246000149 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارش  اب  قباطم  ًاقیقد  دربنیم )  روتینام -  وی -  یپ  یس  سوم -  رواپ -  مر -  دراه -  رتویپماک (  تاعطق  - 

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

1401/08/18 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یلخاد 215-212  اب  زاین  تروص  رد  - دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسیمازلا -  یمسر  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دربنیم دربنیم روتینام -  -  روتینام ویوی -  -  یپیپ   یسیس   سوم -  -  سوم رواپ -  -  رواپ مرمر -  -  دراه -  -  دراه رتویپماک (  (  رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 144144
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لضفلاوبا ع ترضح  ناتسرامیب  نامیاز  کولب  تهج  روتینام 6 ' اب   F2 لدم  EDAN دنرب ولقود  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رمشاک ناتسرهش 

1101091343000080 زاین :  هرامش 
رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

رتسگ مینست  هدننک  هضرع  عجرم   EDAN یتراجت مان   F2 لدم رگشیامن  اب  ولقود  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و زا  سپ  زور  رثکادح 45  باسح  هیوست  دشاب -  یم  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر 09155316349 یاقآ  - رمشاک نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  الاک و  دات 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5898765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  روتینام -  هارمه  هب  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091870000004 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  دحاو  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد  7 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315514187 یتسپ :  دک  یعاجش ،  نادیهش  هچوک  شبن  جاک  یرتم  ناگدازآ 45  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32508413-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32508413-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولقود ولقود گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 145145

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش لبمسا   لبمسا لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 146146
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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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدام یتناراگ  اب  سالپ 22  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000365 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریدام ناریدام یتناراگ   یتناراگ اباب     2222 سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 118 ھحفص 113 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3xz8k7xsbutu4?user=37505&ntc=5898835
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5898835?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5898883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G-PLUS GDM 245LN24 INCH لدم رتویپماک  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریادام

1201003912000633 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

G-PLUS GDM 245LN24 INCH لدم رتویپماک  روتینام  - 
ناریادام

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم اسف  یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
071-53314686 نفلت

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5897378LED-LCD روتینام کرحتم  یزاگ  یزیمور  هحفص 106)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5898134 لاتف  هحفص 106)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

تشادهب5898324 زکرم  یت  یآ  دحاو  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 5  تساوخرد 
.جرک قرش 

هحفص 106) روتینام  ( روتینام

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

5898343( تسویپ تسیل  قباطم  ) رتویپماک یرازفا  تخس  هحفص 106)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

فص5898566 لرتنک  یهد  تبون  هحفص 104)هاگتسد  توص  ( توص

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

5898570 ( دربنیم روتینام -  وی -  یپ  یس  سوم -  رواپ -  مر -  دراه -  رتویپماک (  هحفص 106)تاعطق  روتینام  ( روتینام

ناریادام ناریادام   G-PLUS GDM 245LN24 INCHG-PLUS GDM 245LN24 INCH  لدم لدم رتویپماک   رتویپماک روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 148148

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

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

ولقود5898761 گنیروتینام  لاتف  هحفص 106)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5898765 هارمه  هب  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  هحفص 106)نیمات  روتینام  ( روتینام

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

ناریدام5898835 یتناراگ  اب  سالپ 22  یج  هحفص 106)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

ناریادام5898883  G-PLUS GDM 245LN24 INCH لدم رتویپماک  هحفص 106)روتینام  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هتسبرادم5897413 نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  تازیهجت ، هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاین5897629 دروم  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طیارش5897991 قباطم  دابآ  حلاص  شخب  ناویا و  ناتسرهش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  هژورپ 
تسویپ

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5898898 قبط  یشزومآ  تنواعم  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوشلاغز5897571 هناخراک  گنیروتینوم  متسیس  هژورپ  لرتنک  لاکیرتکلا و  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا یگنهرف  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هنایار و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003877000044 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ACER یتراجت مان  ( Z2611G(DO.VDFEM.008 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هاگیاپ هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم   TENVEO یتراجت مان   NA100B لدم سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت 
ددع 11 دادعت : 

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

دازآ ودشابیم  هدنرب  هدهع  رب  تایلام  هدوزفا و  شزرا  هلمجزا  ینوناق  تاروسک  هیلک.دشابیم  یعامتجا  یاه  تیلؤسم  رابتعا  لحم  زا  دیرخرابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  هب  زاین  دروم  تسیل  دشابیم و  هباشم  اه  دک  ناریا  انمض  دش و  دهاوخ  تخادرپ  هدنیآ  هام  ود  ات  هژورپ  رابتعا   . دشابیم

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  یلاو -  هعلق  بنج  نارادساپ -  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931978554

3330315-084  ، 33380015-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331578-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: 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

تاقلعتم5897681 هنایار و  تازیهجت  هحفص 116)دیرخ  سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاقلعتم تاقلعتم وو   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/08/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5897772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد دصق  یداصتقا  مظعم  گنیدله  کی  : ناوخارف عوضوم  اهرازفا  مرن  یزاس  هچراپکی  ( Mc  ) حرط تیریدم  رواشم  باختنا  ینف  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زا یا  هفرح  دیرگ )  ) یهاوگ یاراد  دنمناوت  یاه  تکرش  ییاسانش  هب  مادقا  رکذلا  لیذ  یتیریدم ) دروبشاد  یتاعالطا  یاهکناب  اهرازفا و  مرن  یزاس  هچراپکی  فدهاب 

تاصقانم و یناسنا ، عبانم  اههژورپ ، تیریدم  (، DMS  ) دانسا تیریدم  (، BPMS  ) اهدنیآرف تیریدم  یلام ، هزوح  یاهرازفا  مرن  : دیامن روشک  حالصیذ  عجارم 
یقوقح روما  ناریدم ، تاعالطا  کناب  تادیازم ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیم5897504 یداینب  یاهرازفا  مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  نیمات ،
میرف

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5897596 لیاف  تاصخشم  اب  قباطم   PFD mask App V 1.3.0.0 هداد لیلحت  رازفا  مرن 
https://www.transfinite.com/

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طورشم و5897640 داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  ایوگ  نفلت 
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن زاجم  هباشم  سنج 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد5897642 ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط ،
ناگزمره یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زا5897770 سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هبساحم و  تایلمع  یارجا  یراذگاو 
رازفا مرن  زا  ینابیتشپ  تایلمع  ماجنا  باعشنا و  شورف  شورف و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرازفا5897772 مرن  یزاس  هچراپکی  ( Mc  ) حرط تیریدم  رواشم  باختنا  ینف  یبایزرا  هحفص 116)ناوخارف  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

589802219 زاف مهد  هاگشیالاپ  -asa cisco 5512 سنسیال : هحفص 18)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

اهرازفا اهرازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی ( ( McMc  ) ) حرط حرط تیریدم   تیریدم رواشم   رواشم باختنا   باختنا ینف   ینف یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

ناهام5898569 ارزفا  مارن  هحفص 18)اقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5898693Network Protection 1 year + Enhanced Support 1 year - Sophos UTM
XG430

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5898958، رازفا مرن  تخاس ، ریز  یاه  سیورس  تراظن  یجنس و  ناکما  هرواشم ، تامدخ  دادرارق 
هاگشناد تاعلاطا  یروانف  رامآ و  تیریدم  تینما  سیباتید و 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون5897660 ربیف  رتسب  رب  یلخاد  هکبش  ویسپ  یارجا  یریوصت و  تراظن  تبقارم و  متسیس  هحفص 68)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5898751 تراظن  متسیس  یرادهگن  نیمات  هحفص 68)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

رکذ5898452 بعش  تهج  یتسویپ  ءاهب ی  مالعتسا  مرف  ساسارب  یدالوف  هغیت  اب  یقرب  هرکرک  تخاس 
 . تسا زاین  دروم  مرف  رد  هدش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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