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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

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   152هکس ,710 , 000152 ,710 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   91مهرد ,53091 ,530

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   144,950هکس , 000144,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 12 ,7002 12 سیئوس700, سیئوس کنارف   332کنارف ,800332 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 83,300هکس , 00083,300 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,800245,800رالد ناتسبرع لایر   88لایر ,59088,590

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 53,300هکس , 00053,300 , وروی000 328وروی ژورن740328,740, ژورن نورک   32نورک ,00032 , 000

رایع رایع   1818 یالط   13,596یالط , 00013,596 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   381دنوپ , 910381 , نپاژ910 نپاژ نینی   دصکی   223,550223,550دصکی

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
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 138138))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 135 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 72

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 18  " ) 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

40-20-1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 14:00  ات  رثکادح   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rai.ir :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 13:00  ات  رثکادح   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5899809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ الاک و  نیمات  هارمه  هب  تینما  تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  ماجنا  لحم  هدوب و  هام  هدزاود 127 )  ) دادرارق تدم  : دادرارق ماجنا  لحم  تدم و  - 

تدم یارب  هدوب و  رابتعا  هام  هس  یاراد  تسیاب  یم  روکذم  همانتنامض  هدوب و  لایر  ( 1.900.000.000  ) غلبم هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب دیدمت  لباق  زین  هام  هس 

نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  هارگرزب  یادتبا  - نیتناژرآ نادیم  نارهت -  : یناشن  :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

55647086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزومآ شزومآ وو   الاک   الاک نیمات   نیمات هارمه   هارمه هبهب   تینما   تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001060039000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900712 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  سانشراک  ) ینف یورین  رفن  نیمات 20  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

(it) یرازفا مرن  ینابیتشپ  تامدخ  سانشراک  ینف  یورین  رفن  نیمات 20  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 400,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,520,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ لیوحت  تسارح  هرادا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  داتس  یروشک  نادیم  مالیا  سردآ  هب  یکیزیف  تروصب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
.دینک یراددوخ  ادج  دروم  یب  مهم و  ریغ  دانسا  یرازگراب  زا.دینک  یرازگراب  هدش  فا  ید  یپ  لیاف  کی  رد  طقف  طقف و  ار  تکاپ ب  دانسا  افطل  : هجوت هجوت 

6931875131: یتسپدک
4111-1819-6899: یداصتقا دک 

ir 170130100000000333330341: ابش هرامش 
 14003379942: یلم هسانش 

14:00 تعاس : 1401/09/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  داتس  یدازآ  راولب  یروشک  دیهش  نادیم  مالیا   ، 6931851147 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5900305(LPG  ) عیام زاگ  گنیرتیم  دیکسا  یزادنا  هار  نویساربیلاک و  یرازفا ، مرن  صقاون  هحفص 6)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( یرازفا یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ سانشراک   سانشراک )) ینف ینف یورین   یورین رفن   رفن   2 020 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 135 ھحفص 6 
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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  راکنامیپ  ییاسانش  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MO-1400104 :: یهگآ یهگآ هرامش   نالعاهرامش هحفص  هب  لاسرا  خیرات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/15: دانسا تفایرد  تلهم  ، 1401/08/01: یمومع

ناگزمره یادن   :: عبنم یراذگرابعبنم ) مالعتسا خساپ  لاسرا  تلهم   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/08/29 (: ناریا داتس  هناماس  رد  دانسا 

5900305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(LPG  ) عیام زاگ  گنیرتیم  دیکسا  یزادنا  هار  نویساربیلاک و  یرازفا ، مرن  صقاون  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  یهاوگ  یراکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 79153-19744 دک  فکمهه  قبط  ایرآ  نامتخاس  کالپ  ینیمخ  یفطصم  راولب  هاگشناد ، راولب  یلامش ، رهشلگ  سابعردنب ، ناگزمره ، : سردآ  :: سردآ سردآ

07691091081  - 07138173430 یلخاد 148-147 -   07138318881 :: نفلت :: WWW.LORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

07138318882 :: سکف :: lavantenders@lorc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001105000140 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15:00  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم ردعبنم ناگدننک  تکرش  تهج  یهیجوت  هسلج   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15:00  ات  لیوحت  تعاس 10:00 -  خیرات 30/08/1401 

5900844 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 09:00   - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هنگنز دیهش  نارمچ و  دیهش  تفن  لاقتنا  زکارم   EGT و SGT یاه نیبروت   CLAEN متسیس ندرک   PLC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   973/239/244/14 هصقانم :  دروآرب  غلبم 

هنگنز  دیهش  نارمچ و  دیهش  تفن  لاقتنا  زکارم  راک : یارجا  ناکم  لحم و 
هام  6 راک : یارجا  تدم 

، فلا یاه  دنب  رد  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروصب  لایر  غلبم 999/211/712  راک :  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دقن هجو  نیمضت  .دشاب  یم  ناریزو  مرتحم  تئیه  خروم 22/9/94  هرامش 123402/50659  هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  هدام 4  خ  ح ،   ، چ  ، ج  ، پ ب ،

هناماس رد  نآ  هجودیسر  ای  همانتنامض  انمض " ددرگ  زیراو  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   IR 040100004101046871202159 ابش هرامش  هب  تسیابیم 
یراذگراب و  - .دشابیم یمازلا  روشک ) هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص   ) هبتر 5 اب  ورین  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا  یراذگراب و   . - ددرگ یرازگراب 

.دشاب یم  یمازلا  یعامتج  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  هرداص  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دات  همان  یهاوگ  هئارا 

متشه هقبط  کالپ 188 - د - ــ نپس نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ : هب  تاصقانم  نویسیمک  لحم  شیاشگ :  :: سردآ سردآ
لرتنک قیقدرازبا و  ناتسزوخ /  هقطنم  ناریا /  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کشوکمرخ /  زاوها /  یهیجوت :  هسلج 

:: 02141934 و 06132176463 نفلت :: www.shana.ir www.setadiran.ir www.ioptc.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

(( LPGLPG  ) ) عیام عیام زاگ   زاگ گنیرتیم   گنیرتیم دیکسا   دیکسا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نویساربیلاک   نویساربیلاک یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 33

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکارم   زکارم   EGTEGT وو     SGTSGT یاه   یاه نیبروت   نیبروت   CLAENCLAEN  متسیس متسیس ندرک   ندرک   PLCPLC 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 135 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

mt31-0146507 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5900918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EARTH FAUTH CARD یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه هرابنا  اهلدبم و  اه ،  دلوم  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: 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

new.khuisf.ac.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  قیرط  زا  ار  ریبک  ریما  یبنج  نلاس  رد  نومزآ  نلاس  رورس  قاتا  تهج  هکبش  تازیهجت  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

EARTH FAUTH CARDEARTH FAUTH CARD ناونع : : ناونع 55

نلاس نلاس رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 17-8/1401م ن یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 17  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 17   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900313 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  خبص  تعاس 9   - 1401/09/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولسع رهشوب و  ردانب  ییایرد  تارباخم  یاه  متسیس  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  10: هژورپ تدم  لایر   16/250/000/000: هژورپ دروآرب 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   812/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هنیمز  رد  هبتر 5  نتشاد 

یتسپ 7517638480 دک  رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب –  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  ره -  ـ شوب  :: سردآ سردآ
411319577986: راذگ هصقانم  هاگتسد  یداصتقا  دک   14000180614: راذگ هصقانم  هاگتسد  یلم  هسانش 

077  – 31667002  - 33322051  - 7 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

نایناریا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  رابتعا 20.000.000.000  غلبم  هام -  ارجا 6  تدم  مزال -  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 20.000.000.000  غلبم  هام -  ارجا 10  تدم  رهش -  حطس  رباعم  قرب  یاه  ریت  ییاجباج  هژورپ 

لایر  رابتعا 15.000.000.000  غلبم  هام -  ارجا 6  تدم  تاقلعتم -  یکیفارت و  یاه  لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ...و 

لایر  نیمضت 1.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1.000.000.000

لایر  750.000.000

:: سردآ سردآ

56363090-021 :: 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

تارباخم تارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 77

..و ..و رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم قرب   قرب یاه   یاه ریت   ریت ییاجباج   ییاجباج مزال -  -  مزال تازیهجت   تازیهجت وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000136 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900542 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ  ناتسا  بونج  یاهروحم  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ  ناتسا  بونج  یاهروحم  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
149,984,682,869 یلام :  دروآرب 

لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

فراع نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ :   ، 6133448835 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-33365140-33365139-33338641 نفلت : 

:: 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

زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095596000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900672 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنب  دیهش  نادیم  حطسمه  ریغ  عطاقت   L500 و L 300 یاهروحم دید  عنام  بصن  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دید  عنام  بصن  تخاس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,006,783,669 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,339,183 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/11/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس  دالوف  یانص  هار  هس  زا  دعب  رتمولیک 11  ردنبرس  هداج  زاوها   ، 6177851113 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروحم اهروحم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

نادیم نادیم حطسمه   حطسمه ریغ   ریغ عطاقت   عطاقت   L500L500 وو     L 300L 300 یاهروحم یاهروحم دید   دید عنام   عنام بصن   بصن وو   تخاس   تخاس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 135 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092258000091 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش  هام  تدمب 10  ناریگناخ  - یتایلمع  هقطنم  یریگ  هزادنازکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن   - 40101151 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 18 سدنهم 6 ،  شبن  سدنهم ،  نابایخ  داشراراولب ،  مایخراولب ،  دهشم ،   ، 9185835543 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حطس5899840 رباعم  قرب  یاه  ریت  ییاجباج  مزال -  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ 
..و رهش 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریگ یریگ هزادنازکرم   هزادنازکرم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 135 ھحفص 11 
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نارهت یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تکرش ، کرادم  ریاس  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  تسویپ -  تسیل  قبط  زاین  درومکرادم  تسویپ -  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا 

1101004180000077 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تخادرپ رابنا -  برد  لیوحت  هدنشورف -  اب  لمح  هنیزه  اههنیزه و  یمامت  یلم -  هسانش  یداصتقا و  دک  اب  یمسر  روتکاف  لماک -  تکرش  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.کرادم لیمکت  یمسر و  روتکاف  لاسرا  تمدخ و  هئارا  زا  سپ  هام  کی 

1519997113 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  بنج.نامداد  دیهش  راولب.اقیرفآ  راولب.نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84694216-021  ، 84691718-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646783-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   تکرش ، ، تکرش کرادم   کرادم ریاس   ریاس وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاین   زاین درومکرادم   درومکرادم تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا

1212

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

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

زا 135 ھحفص 12 
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ناریا تارداص  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5899592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دنمشوه تلود  تامدخ  یلم  هرجنپ  هب  ناریا  تارداص  تنامض  قودنص  نیالنآ  تامدخ  هرجنپ  لاصتا  یسیون و  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقوقح یقیقح و 

1101001066000021 زاین :  هرامش 
ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه تلود   تلود تامدخ   تامدخ یلم   یلم هرجنپ   هرجنپ هبهب   ناریا   ناریا تارداص   تارداص تنامض   تنامض قودنص   قودنص نیالنآ   نیالنآ تامدخ   تامدخ هرجنپ   هرجنپ لاصتا   لاصتا وو   یسیون   یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 135 ھحفص 13 
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5899612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس 2022 زودنیو  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000128 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

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

هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

20222022 رورس   رورس زودنیو   زودنیو سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1414

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

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

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

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

5899638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  .تسویپ  تاصخشم  قبط  نما  کسویک  رازفا  مرن  ددع  کی  هاگتسد و  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001406000081 زاین :  هرامش 

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اریو نما  یروانف  یایند  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ونربیاس  یتراجت  مان   CK10-HIC لدم هنایار  هکبش  تظافح  نما  کسویک  تینما  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

اریو نما  یروانف  یایند  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نما یروانف  یایند  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ونربیاس  یتراجت  مان  یا  هقلح  یذغاک 1  هبعج  ونربیاس  نما  کسویک  بو  تحت  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

اریو نما  یروانف  یایند  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اریو 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نما نما کسویک   کسویک رازفا   رازفا مرن   مرن ددع   ددع کیکی   وو   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1515

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

5899683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات یهاوگ  دشاب - یم  یرابجا  دیدزاب  ینسمم -  یلاع  شزومآ  عمتجم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هیلک  هب  طوبرم  وما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب یم  یمازلا  هاگشناد  یروانف 
1101091756000006 زاین :  هرامش 

ینسمم یکشزپاریپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

ینسمم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7351895346 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  بنج  ریت _  تفه  راولب  دابارون _  ینسمم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42541387-071  ، 42541380-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42541387-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا هدش  هتساوخ  دانسا  کرادم و  یراذگراب  لاس ،  کی  تدم  هب  تسویپ  طیارش  اب  قباطم  سوریو  یتنآ  سنسیالدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101094108000013 زاین :  هرامش 
کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ربراک 1100 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هدش  هتساوخ  دانسا  کرادم و  یراذگراب  لاس ،  کی  تدم  هب  تسویپ  طیارش  اب  قباطم  سوریو  یتنآ  سنسیالدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819794636 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هچرازاب  یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33128109-086  ، 33128120-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33128120-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاع یلاع شزومآ   شزومآ عمتجم   عمتجم رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس هیلک   هیلک هبهب   طوبرم   طوبرم وما   وما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1616

تسا تسا یمازلا   یمازلا هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ دانسا   دانسا وو   کرادم   کرادم یراذگراب   یراذگراب لاس ،  ،  لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیالدیرخ   سنسیالدیرخ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5900029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASUS x515EA corei3 8GB RAM 512GB ssd(m2) 1115G4 UHD intel 15.6 پات پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090382000097 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ASUS x515EA corei3 8GB RAM 512GB ssd(m2) 1115G4 UHD intel 15.6 پات پل  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  12 دادعت : 

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

( یورسخ 09187625892) تشادهب زکرم  یت  یآ  سانشراک  دات  اب  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامکی هیوست 

زاین یلک  حرش  قباطم  اقیقد  تاصخشم 

3881743364 یتسپ :  دک  نیمخ ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هدکشناد  داتس  یدازآ  نابایخ  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46224041-086  ، 46224141-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223910-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازور رامآ  هیهت  وکس و  یناگیاب  رازفا  مرن  رد  یراذگراب  لیاف pdf و  هب  لیدبت  یدنب و  هشوپ  هدنورپ ،  تایوتحم  هیلک  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004350000028 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  یتسویپ  کرادم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ASUS x515EA corei3 8GB RAM 512GB ssd(m2)  1 1 15G4 UHD intelASUS x515EA corei3 8GB RAM 512GB ssd(m2)  1 1 15G4 UHD intel   15.615.6 پات پات پلپل   ناونع : : ناونع 1818

هنازور هنازور رامآ   رامآ هیهت   هیهت وو   وکس   وکس یناگیاب   یناگیاب رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   یراذگراب   یراذگراب وو     pdfpdf  لیاف لیاف هبهب   لیدبت   لیدبت وو   یدنب   یدنب هشوپ   هشوپ هدنورپ ،  ،  هدنورپ تایوتحم   تایوتحم هیلک   هیلک نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف هجوت  تاحیضوت  تسویپ و  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003031000010 زاین :  هرامش 

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هجوت  تاحیضوت  تسویپ و  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین 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 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

5900153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Bitdefender سوریو یتنآ  هلاسکی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090955000024 زاین :  هرامش 

روباشین هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

زور 365 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا   zip لیاف تروص  هب  یتساوخرد  کرادم  یمامت  یراذگراب 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
یدرجتسد یاقآ   09151542519: سامت نفلت 

9319774446 یتسپ :  دک  روباشین ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  کلملا ، ماظن  راولب  نازابناج ، راولب  یاهتنا  روباشین ، روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43305240-051  ، 43305000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43305234-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

BitdefenderBitdefender  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  تسارح  تراک  رودص  متسیس  اقترا  تهج  یصاصتخا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002254 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095056-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم تسارح   تسارح تراک   تراک رودص   رودص متسیس   متسیس اقترا   اقترا تهج   تهج یصاصتخا   یصاصتخا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت 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

5900236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pars gate UTM- 280 لدم هلاسکی  یتینما  لاو  ریاف  تخس  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000297 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ون  یآ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  یهافر  بو  تحت  لوژام  ناونع  یرازفا  تخس  لفق  اب  یربا  سنسیال و   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ون هدنیآ  روانف  نیتلآ  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

ربراک رباکدادعت 300  هطوبرم - سانشراک  داتو  رظن  قبط  تنرتنیاو - هکبش  تینما   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی یتینما   یتینما لاو   لاو ریاف   ریاف تخس   تخس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2323
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روباشین 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 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

5900238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

xg330 سوفوس لاوریاف  هلاسکی  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090955000023 زاین :  هرامش 

روباشین هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

زور 365 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا   zip لیاف تروص  هب  یتساوخرد  کرادم  یمامت  یراذگراب 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
یدرجتسد یاقآ   09151542519: سامت نفلت 

9319774446 یتسپ :  دک  روباشین ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  کلملا ، ماظن  راولب  نازابناج ، راولب  یاهتنا  روباشین ، روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43305240-051  ، 43305000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43305234-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

xg330xg330 سوفوس سوفوس لاوریاف   لاوریاف هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003031000011 زاین :  هرامش 

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتشم شرافس  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوتحم لماح  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هئارا و  -2
اهرازبا متسیس و  هیاپ  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هئارا و  -3

یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  -4

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دامرف .دامرف هجوت   هجوت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   ناونع : : ناونع 2525

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

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

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

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

5900524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس عماج  هخسن  یناریا )  ) شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال  هخسن   3400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح 

1101003020000055 زاین :  هرامش 
یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 3400 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامزاس عماج  هخسن  یناریا )  ) شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال  هخسن   3400 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564314-021  ، 42564429-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض هناماس   هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ امتح   امتح ینامزاس   ینامزاس عماج   عماج هخسن   هخسن یناریا )  )  یناریا )) شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال هخسن   هخسن   34003400 ناونع : : ناونع 2626
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روشک یرادرب  هشقن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد یاه  تکرش  طسوت  نامزاس  رد  دوجوم  یاه  کر  یاهرد  لفق و  حالصا  ریمعت و  اه ، لباک  یراذگ  بسچرب  شیارآ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اتفا زا  ینف  تامدخ  زوجم  یا و  هفرح  تیحالص 

1101003162000142 زاین :  هرامش 
روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
کر لباک و  1 دادعت : 

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

021-63182323 تسا 63184022 -  یمازلا  هناماس ، رد  تسویپ  تروص  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  زا  لبق  نامزاس  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرون ربیف  روک  نژویف 80  یراوید و  کر   7 هداتسیا -  کر   22 لماش :

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیبدرا5900176 ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  یریوصت )  تراظن   ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ 
یتسویپ لیاف  قبط  دابآ )  سراپ  هاگدورف  لیبدرا ،  هاگدورف  ) 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

5899272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس نامزاس ردرد   دوجوم   دوجوم یاه   یاه کرکر   یاهرد   یاهرد وو   لفق   لفق حالصا   حالصا وو   ریمعت   ریمعت اهاه ، ، لباک   لباک یراذگ   یراذگ بسچرب   بسچرب شیارآ   شیارآ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2727

تاحیضوت تاحیضوت تمسق   تمسق نتفرگ   نتفرگ رظن   رظن ردرد   **** 1919 زاف زاف -- مهد مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ **** P/F PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL S IEMENSP/F PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL S IEMENS :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ هیارا   هیارا تهج   تهج تساوخرد   تساوخرد
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تمسق نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** P/F PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SIEMENS: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هیارا  تهج  تساوخرد  تاحیضوت 

1101097684000144 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نآوس عماج  هدننک  هضرع  عجرم   SOAN یتراجت مان   GEO241D لدم  DC-DC روتروناک الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7870-1AB01-0YA1 لدم  PLC/MODUBUS هکبش تراک  الاک :  مان 

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

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7153-2BA02-0XB0 لدم  ET 200 M یطابترا لوژام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7326-1BK02-0AB0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7392-1AM00-0AA0 لدم  PIN 40 یطابترا لوژام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7153-2AR03-0XA0 لدم  6ES7153 یطابترا لوژام  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466275*09125839698 نفلت : 

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

31466275-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرکرپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - یثوتولب پارپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000000925 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  اسآ  نت  هدننک  هضرع  عجرم   SUPERSONIC IMAGINE یتراجت مان  یفارگونوس  هاگتسد   SL10-2 بورپ الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32318617-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ندرکرپ   ندرکرپ  - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یثوتولب یثوتولب پارپ   پارپ ناونع : : ناونع 2929
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیئور تهج  هباشم ،  دک  ناریا.دیهد  هئارا  تسویپ  لیاف  قبط  ار  دوخ  داهنشیپ  افطل  . ELECTRICAL PANEL CRANE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  اضاقت  مالقا  قیقد 

1101093498005472 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ELECTRICAL PANEL یتراجت مان   V 380 ژاتلو  IP 58 تظافح هجرد   A 63 نایرج تدش   A 320 لدم عیزوت  قرب  ولبات  الاک :  مان 
یرقاب اضردمحم 

ددع 58 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالماعم رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  , دنشاب یم  دیئات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاهتکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن دات  دروم  نیچ  دنه و  تخاس  یاهالاک  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  , دنشاب یم  یتلود 

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

8332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقد قیقد تیئور   تیئور تهج   تهج هباشم ،  ،  هباشم دکدک   ناریا.دیهد   ناریا.دیهد هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ارار   دوخ   دوخ داهنشیپ   داهنشیپ افطل   افطل . . ELECTRICAL PANEL CRANEELECTRICAL PANEL CRANE ناونع : : ناونع
 . . دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   اضاقت   اضاقت مالقا   مالقا

3030
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5900189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  هاگتسیا  تخوس 8  نزاخم  لرتنک  شیاپ و  گنیروتینام ، متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  تاصخشم و  تامدخ ، 

1101001022001465 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، کتشد یهارس  ، هواجریم ، یگداپ یاه  هاگتسیا  تخوس  نزاخم  لرتنک  شیاپ و  گنیروتینام ، متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تایلمع  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعرو  تاصخشم  ، تامدخ حرش  قباطم  الیواو  سیط ،  لباز ،  زکرم  نادهاز ،  زکرم  هتخوسکم ،

09155429490 یریم :  یاقا  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا   88 تخوس   تخوس نزاخم   نزاخم لرتنک   لرتنک وو   شیاپ   شیاپ گنیروتینام ، ، گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3131
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یلام یرادا و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ON-  ) یدورو یاوه  رپمد  یقرب و  ریش  ندوب  زاب  دص  رد  ، ناسراوه یجورخ  یامد  ، نوریب یاوه  یامد  شیامن  یارب  یگنر  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(OFF

1101003814000045 زاین :  هرامش 
یلام یرادا و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  اریو  تعنص  نارشیپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SRC3.1 لدم امد  هدهاشم  تبث و  یریگ و  هزادنا  دربراک   PLC امد روتینام  الاک :  مان 
اریو تعنص  نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  یلام ،  یرادا و  تنواعم  - یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هاگشناد - یاهتنا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505048-045  ، 31505003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513920-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5900654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش نویساموتا و  تازیهجت  فیدر  نیمات 17  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد هدهاشم   هدهاشم وو   تبث   تبث وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا دربراک   دربراک   PLCPLC  امد امد روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3232

هکبش هکبش وو   نویساموتا   نویساموتا تازیهجت   تازیهجت فیدر   فیدر نیمات  1717   نیمات ناونع : : ناونع 3333
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدروآ  تسویپ  رد  ینف  ماهبا  عفر  تهج  سامت  هرامش  دادعت و  تاصخشم و  - OPERATOR PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000229 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هیمالسا ردان  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   R . STAHL هدنزاس عجرم   Operator interfaces Falcon لدم گنیروتینام  لرتنک و  لنپ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدروآ  تسویپ  رد  ینف  ماهبا  عفر  تهج  سامت  هرامش  دادعت و  تاصخشم ,  - OPERATOR PANEL :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنیروتینام گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 3434
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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  ینمیا  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعجارم  تسویپ  حرش  هب 

تسا یمازلا  دیدزاب  ینوناق  تاروسک  هیلک  اب  دادرارق 
1101050381000027 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

نامتخاس 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3535
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5899260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلانآ لودج  دادرارق و  طیارش  قبط  عبرم  رتم   1225 ژارتم هب  یطخ ) قیرح  مالعا  متسیس   ) بصن ارجا و  ، یشک میس   ، یرادیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101001359000018 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1225 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایاش .تسویپ  زیلانآ  لودج  دادرارق و  طیارش  قبط  عبرم  رتم   1225 ژارتم هب  یطخ ) قیرح  مالعا  متسیس   ) بصن ارجا و  ، یشک میس   ، یرادیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09132831842  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  .دشابیم  یمازلا  هدنهد  داهنشیپ  فرط  زا  زیلانآ  لوادج  یراذگراب  لیمکت و  تسا  رکذ 

8831781345 یتسپ :  دک  دادرخ ،  راولب 15  رهشخرف - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2428354-0383  ، 32423600-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422570-038 :: 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

زیلانآ زیلانآ لودج   لودج وو   دادرارق   دادرارق طیارش   طیارش قبط   قبط عبرم   عبرم رتم   رتم   12251225 ژارتم ژارتم هبهب   یطخ ) ) یطخ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس  ) ) بصن بصن وو   ارجا   ارجا ،، یشک یشک میس   میس  ، ، یرادیرخ یرادیرخ ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ

3636
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یوضر ناسارخ  ناتسا  نامرد  تیریدم  راوزبس -  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  مرف  قبط  رلکنیرپسا )  ) تاموتا قیرح  افطا  مالعا .  متسیس  بصن  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنک ذخا  ار  یناشن  شتا  هیدات  دیاب  امتح 

09155719088 سامت :
1101091189000002 زاین :  هرامش 

راوزبس کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ریش ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ریش  ناریا  یتراجت  مان   IS-237 لدم  in 1/2 زیاس یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  مرف  قبط  رلکنیرپسا )  ) تاموتا قیرح  افطا  مالعا .  متسیس  بصن  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنک ذخا  ار  یناشن  شتا  هیدات  دیاب  امتح  ارجا  بصن و  زا  سپ  راکنامیپ 

09155719088 سامت : هرامش 

9613945935 یتسپ :  دک  بئاص ،  نابایخ  شبن  یلامش -  یفشاک  نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44221103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44221035-051 :: 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

تاموتا تاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3737
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5899619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قبط  ناتسا  حطس  یاههاگتسیا  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یرادهگن  قیرح و  ءافطا  یاهردنلیس  ژراش  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لمعلاروتسد  قباطم  تاکن و  تسرهف و  تامدخ ،

1101001022001462 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
کرانک رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا حطس  یاههاگتسیا  زکارم و  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یبارخ  عفر  یرادهگن و  قیرح و  ءافطا  یاهردنلیس  ژراش  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لمعلاروتسد  ساسا  رب  ییارجا و  تاکن  تیاعر  اب  ریداقم و  تسرهف  تامدخ ، حرش  قباطم 

09364514131 ییاخیکروپ :  سدنهم  یاقا  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

اههاگتسیا اههاگتسیا ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهردنلیس   یاهردنلیس ژراش   ژراش تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 135 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/npqsa4etv9q24?user=37505&ntc=5899619
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5899619?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BW هراک راهچ  جنس  زاگ  پمپ  یدورو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003712 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیهجت اناراب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  لویناه  هدنزاس  عجرم   BW یتراجت مان   Max x2 لدم قیرح  مالعا  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

دنمشوه
هاگتسد 30 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32331882-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

یوضر ناسارخ  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون 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

5899811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم هیحان 2  نایدحوم  ییانثتسا  ناکدوک  هاگشزومآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004542000219 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185815761 یتسپ :  دک  نوتسیب 3 ،  نابایخ  بیغتسد -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37681713-051  ، 37683071-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37685099-051 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا جنس   جنس زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3939

ییانثتسا ییانثتسا ناکدوک   ناکدوک هاگشزومآ   هاگشزومآ ناونع : : ناونع 4040
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون 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

5900201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعخارم  یتسویپ  لیاف  هب  افطل   - هبترم  1- دابارهم هاگدورف  ینف  هرادا  یاه  هزوح  یمامت  رد  هدافتسا  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروم 6

1101001493000269 زاین :  هرامش 
دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

الاک تاصخشم 
گنیلپوک 105 - 
گنیلپوک 125 - 

رلگنیرپسا - 
 ACE12 ناقاتای

نیتم سدنهم  سامات 021610232380 نفلت  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هباه  هنیزه  مامت  - دشابیم دابارهم  هاگدورف  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ACE12ACE12 ناقاتای   ناقاتای رلگنیرپسا -  -  رلگنیرپسا  -  - 125125 گنیلپوک   گنیلپوک  -  - 105105 گنیلپوک   گنیلپوک ناونع : : ناونع 4141
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  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 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS DETECTOR HONEYWELL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000233 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   Open Path Gas Detector لدم یطخ  یئوترپ  قیرح  مالعا  راجفنا  دض  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: 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

GAS DETECTOR HONEYWELLGAS DETECTOR HONEYWELL ناونع : : ناونع 4242
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یراجاغآ 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 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

5900525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) نیبروت 9706239 بای  هلعش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001592 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   LB 40/40 لدم قیرح  مالعا   UV-IR بای هلعش  روتکتد  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ لاسرا  06152623430 ربامن هب  هصقانم  تلهم  نایاپ  زا  لبق  هتفه  کی  ات  یمازلا و  ینف  داهنشیپ  هئارا  -4

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبروت نیبروت بای   بای هلعش   هلعش ناونع : : ناونع 4343
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ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هجوت  یتسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا.یناشن  شتآ  پمپود  رتسوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003903000562 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نابات نردم  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   GRUNDFOS یتراجت مان   HF2NK 040-250 لدم یناشن  شتآ  بآ  رتسوب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  یتسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا.یناشن  شتآ  پمپود  رتسوب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52372006-031  ، 37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: 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

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ پمپود   پمپود رتسوب   رتسوب ناونع : : ناونع 4444
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نارکبریپ کهآ  گنس  دحاو   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FortiGate-100F 3 year - Enterprise protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و , video Filtering, Antispam
تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201020021000002 زاین :  هرامش 

نارکبریپ کهآ  گنس  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناجروالف ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8457177131 یتسپ :  دک  یتسپ 314 ،  قودنص  نارکبریپ -  ناهفصا -  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222971-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222976-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5899571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

QRT5 لدم کیتورکیم  میس  یب  ویدار  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

FortiGate- 100F 3 year -  Enterprise protection ( IPS ,  Advanced Malware Protection,  ApplicationFortiGate- 100F 3 year -  Enterprise protection ( IPS ,  Advanced Malware Protection,  Application نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو , , Control,  Web & video Filtering,  AntispamControl,  Web & video Filtering,  Antispam

4545

QRT5QRT5 لدم   لدم کیتورکیم   کیتورکیم میس   میس یبیب   ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 4646
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زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 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

5899581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تفن -  رابنا   lg tg متسیس رد  هدافتسا  تهج  تنلپ  چیوس   vc-231 لدم مدوم  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا لوبق  لباق  یناریا  دنرب  دوجو ، تروص 

1101091539000068 زاین :  هرامش 
زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   VC-234 لدم هکبش   VDSL اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  تاصخشم  یواح  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  اب  یزادنا  هار  رادیرخ و  ادبم  ات  لمح  هنیزه 

هلاسکی لقادح  ربتعم  یتناراگ  یاراد 

3149779451 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3242501-026  ، 32542501-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32542506-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش   VDSLVDSL اتید   اتید مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4747
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سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5899630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  یتارباخم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت 

1101005944000046 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

طابترا اسر  زاسهب  هدنزاس  عجرم   BACCO یتراجت مان   PCM لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسا هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  یتارباخم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یمن  یسررب  روکذم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت 

ددرگ یرازگراب  اضما و  رهم و  ینف  تاصخشم  مرف  امازلا 

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5899673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000776 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CM-0264 لدم یریوصت   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 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

یتارباخم یتارباخم متسیس   متسیس اتید   اتید مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4848

یریوصت یریوصت   KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5899731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب ناتسیس و  یاههاگدورف  یا  هنایار  تازیهجت  هکبش و  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپدادرارق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000024 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب یمازلا  ینف  تاصخشم  یاهدنب  هیلک  تیاعر  هعلاطم و  ، لاسکی تدمب  1401/09/01 خیراتزا هکبش  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپدادرارق  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد مازلا  لاسکی  تدم  هب  رفن  یارب 3 تمیق  داهنشیپ  مرفورفن  کی  یارب  قوقح  زیلانآ  مرف  لیمکت.دوش  یرازگرابددجموددرگءاضماورهم  هبداتدیابو 

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ،، ینابیتشپدادرارق ینابیتشپدادرارق ناونع : : ناونع 5050

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/09تبون 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

5899773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیدرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قباطم  رظن  دروم  تازیهجت  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000049 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
ناونع 

لسناریا  تنرتنیا  مدوم 
تیابارت لانرتسکا 4  دراه 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و  ادص  رسکیم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و ادص   ادص رسکیم   رسکیم تیابارت -  -  تیابارت   44 لانرتسکا   لانرتسکا دراه   دراه لسناریا -  -  لسناریا تنرتنیا   تنرتنیا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: 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

5899993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث - یتناراگ والاک  تلاصا  - هدننک نیماتاب  بصنو  لمح  - هباشم دکناریا  - هناماسرد لک  تمیق  جرد  - تسیل قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماسرد  یتسویپ  کرادمرد  مالعتسا  گربوروتکاف 

1101094336000481 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EGY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشابیم ناتسرامیب  هنایار  دحاو  لوئسماب  یگنهامه  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  - تالوصحم یتناراگ  - تاصخشم نیبرودو  چیئوسدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنایار و دحاو  هیدات  زادعب  تابوصم  تاارجا و  هیلک  - هدننک نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن  - هدننک نیمات  هدهعرب  بصن  الاک و  لیوحت  هنیزه   - ههام 4 تخادرپ

تسارح

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: 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

5900023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000778 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   VE-800 لدم  HDMI ردنتسکا وئدیو  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 4 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

UTP CAT.5eUTP CAT.5e دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252

تساوخرد تساوخرد قبط   قبط ماما   یویو   یکیک   ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 135 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xj3esdpdgy3qf?user=37505&ntc=5899993
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5899993?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qs7nqj7djbavx?user=37505&ntc=5900023
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5900023?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفسناد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفسناد یرادرهش  تهج  یرادا  یزکرم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرادرهش  رواشم  سانشراک و  دات  هب  طونم  یلیوحت  تاعطق  دات 

1101005045000007 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  ناهفسناد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
کینورتکلا نیشرپ  ناروآون  یتعنص  یدیلوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   W 500 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هنایم ناتسرهش  نارمع  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 2560   GHz 2/5 هنایار وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   FC لدم  Port 4 هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   G-SKILL یتراجت مان   F3-17000CL11Q-16GBSR لدم  GB 16 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
تراجت نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR429B لدم  mm 2040 عافترا  600x960 mm داعبا تینوی  رورس 42  کر  الاک :  مان 

سودرف
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   UNIV-MR2U-RAILKIT لدم هنایار  کر  لیر  الاک :  مان 

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

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ارهز نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3458164674 یتسپ :  دک  ناهفسناد ،  یرادرهش  ناهفسناد -  ارهز ،  نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34533230-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34533440-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

 - - هنایار هنایار رورس   رورس  - - هنایار هنایار کرکر   لیر   لیر رورس - - رورس کرکر   -- هنایار هنایار مرمر   هکبش -  -  هکبش تراک   تراک هنایار - - هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
کسید کسید دراه   دراه

5454
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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

5900127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000777 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CM-0264 لدم یریوصت   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 4 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

یریوصت یریوصت   KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 5555
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ناریا بآ  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  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 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

5900208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد چیوس 2  KVM هاگتسد 3 - دراه 12  ددع 2- لانرتسکا 1  کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001003000068 زاین :  هرامش 

ناریا با  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
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 : 

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

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  دشابیم 4 - ههام  کی  هجو  تخادرپ  دشابیم 3 - تسویپ  رد  الاک  لماک  تاصخشم  دشابیم 2- هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروصنم 09127966443 یاقآ  سانشراک  دشابیم 4 -

1415855641 یتسپ :  دک  کالپ 517 ،  یلامش - نیطسلف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43680741-021  ، 43680746-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88916600-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   22 چیوس   چیوس KVMKVM هاگتسد  33 - - هاگتسد   1212 دراه   دراه -- 22 ددع   ددع   11 لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 5656
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تس  16  ) تسویپ لیاف  قباطم  هداد  زکرم  تازیهجت  لباک و   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000238 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   NEXUS یتراجت مان   TELEGARDNER لدم  m 300 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلصا یتناراگ  یروف و  لیوحت  افرص  -

ددرگ همیمض  یسررب  تهج  تایئزج  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  -
هدننک نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 20  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5757
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tandberg LTO Cleaning Cartridge تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004235 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   TANDBERG یتراجت مان   LTO-3512 لدم  Drive Rackmount Chassis کر لیر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
LANDI RENZO ITALY هدنزاس عجرم   BARCODE LABEL ON NYLON یتراجت مان  یدنب  هتسب  نولیان  بسچرب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب دامن  مادقا  تسویپ  حرش  لودج  ساسارب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  تهج  تسین  لصا  دشاب و  یم  هباشم  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Tandberg LTO Cleaning CartridgeTandberg LTO Cleaning Cartridge ناونع : : ناونع 5858
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس یارب 48  ییویدار  یاهمدوم  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000278 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسحاصافم هئارا  ینف و  دات  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166413  نیتم  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  تامدخ / / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشدالوف دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس متسیس   4848 یارب   یارب ییویدار   ییویدار یاهمدوم   یاهمدوم دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 5959

بسچ بسچ راون   راون  - - هدننک هدننک لیدبت   لیدبت لدبم   لدبم -- یزلف یزلف چیپ   چیپ رتاک -  -  رتاک - - PVCPVC  ینیمز ینیمز تکاد   تکاد رتاک - - رتاک غیت   غیت  -  - PVCPVC  سنج سنج هداس   هداس تکاد   تکاد قرب -  -  قرب ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع
قرب قرب زیرپ   زیرپ هفرطود -  -  هفرطود

6060
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تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  مالقا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001335000048 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لتاراف  AVR32F لدم قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 45  هتسب   m 2 لوط  18x18 mm زیاس  cm 2 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
یوسوم دیعس  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   DORCO یتراجت مان   CB-S لدم رتاک  غیت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 10  هتسب   m 2 لوط  50x12 mm زیاس  cm 5 یلخاد رطق   PVC ینیمز تکاد  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
یناملس ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   DORCO یتراجت مان   SPA30 لدم  cm 30 رتاک الاک :  مان 

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

هورگ 4159 فدص  ناشیدنا  کین  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   FEREL یتراجت مان   MDF تنیباک دربراک   FR-W.S لدم یزلف  چیپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
کیرتکلا مایخ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   KH8022 لدم هخاش  هب 2  هخاش  هدننک 3  لیدبت  لدبم  الاک :  مان 

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

ینایتشآ یراقفلاوذ  یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   g 60 یددع ینوفلس 1  هتسب   cm 3 زیاس  DL موف هفرطود  بسچ  راون  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ABZ یتراجت مان   ABZ3110012 لدم راد  دیلک   m 5 هداس باهش  یهار  هس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن گنهامه  تکرش  نیا  رواشم  اب  ددرگ و  هدهاشم  تسویپ  ینف  تاصخشم  امتح  یداهنشیپ  هنوگره  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491741111 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  راولب  رهشدالوف - ناجنل - ناهفصا - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52630161-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52624181-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا ینف  تسویپ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  مالعتسا  قبط  یناریا  چیئوس  باه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000562 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-2404H3 لدم موینیتالپ  تروپ  باه 24  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

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

تسیمازلا ینف  تسویپ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  مالعتسا  قبط  یناریا  چیئوس  باه  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32222089-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مادیپسا5899215 هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5899272- مهد هاگشیالاپ  ** P/F PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SIEMENS: دیرخ
یلام ینف و  تاداهنشیپ  هیارا  تهج  تساوخرد  تاحیضوت  تمسق  نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف

.دشابیم یمازلا 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نما5899638 کسویک  رازفا  مرن  ددع  کی  هاگتسد و  هحفص 11)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلاع5899683 شزومآ  عمتجم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هیلک  هب  طوبرم  وما  هحفص 11)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دص5899700  ) سودرف غاب  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجتدیرخ 
 ( یراتکه

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیبدرا5900176 ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  یریوصت )  تراظن   ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ 
یتسویپ لیاف  قبط  دابآ )  سراپ  هاگدورف  لیبدرا ،  هاگدورف  ) 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نزاخم5900189 لرتنک  شیاپ و  گنیروتینام ، متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تایلمع  ماجنا 
هاگتسیا تخوس 8 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یناریا یناریا چیئوس   چیئوس باه   باه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

هکبش5900296 تحت  هتسب  رادم  هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک5900322 یارجا  ترجا  یفقس -  ماد  نیبرود  بصن  ترجا  زیاروتوم -  تلوب  نیبرود  بصن  ترجا 
..و یرون  ربیف  یشک 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دک 5900632-3 ویکرآ  دک  تخاس  یتسپ 2 - دک  اب  ولبات  یحارط  - 1 دک : ویکرآ  یتسپ  دک  کالپ  تخاس 
uv پاچ داعبا 10*20 7 - خاروس 6 - ود  هیبعت  یسکلف 5 - ششوپ  دب 4 - دلف  پاچ 

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هکبش5900654 نویساموتا و  تازیهجت  فیدر  هحفص 24)نیمات 17  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رد5900854 دوجوم  یاه  کر  یاهرد  لفق و  حالصا  ریمعت و  اه ، لباک  یراذگ  بسچرب  شیارآ  تامدخ 
نامزاس

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژاتنوم هارمه  هب  لبیسکلف  یپاچ  رادم  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرا هتسه  اب  روسسرپورکیم 
oled .96 blue رگشیامن

1101093733000277 زاین :  هرامش 
روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS16GUSDHC لدم  GB 16 تیفرظ  SD ورکیم هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 290 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EASTAR هدنزاس عجرم   P25 لدم  0/96x0/08 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 290 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زادرپ شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  تعاس  دربراک   FR1 یپاچ رادم  درب  الاک :  مان 
ددع 290 دادعت : 

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

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیارپ دیارپ تعاس   تعاس دربراک   دربراک   FR1FR1 یپاچ   یپاچ رادم   رادم درب   درب  -  - LEDLED  رگشیامن رگشیامن  -  - SDSD  ورکیم ورکیم هظفاح   هظفاح تراک   تراک ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5899175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رباعم  رد  عطقنم  دتمم و  تروص  هب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا 

1101005381000054 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ناکدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
لوطرتم 20000 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 20000 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  طورشم  شودخم و  هدروخ ،  طخ  تاداهنشیپ  هب 

8951737731 یتسپ :  دک  ناکدرا ،  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223012-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   عطقنم   عطقنم وو   دتمم   دتمم تروص   تروص هبهب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار ناگوان  بایدر  یاههاگتسد  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000232 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدرل ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5899358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچگ لک   ، یلفس فرک   ، کدیبآ یاتسور  رباعم  ییانشور  حالصا  یزاس و  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093570000048 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناگدرل  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

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

دنراد ار  مالعتسا  رد  تکرش  قح  یرایتخبو  لاحمراهچ  ناتسا  عیزوت  تکرش  طسوت  هدش  تیحالص  دات  ناراکنامیپ  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8891654786 یتسپ :  دک  ادهشراولب ،  ناگدرل  ناگدرل ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34441292-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444748-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهار یرادهار ناگوان   ناگوان بایدر   بایدر یاههاگتسد   یاههاگتسد یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6464

یچگ یچگ لکلک    ، ، یلفس یلفس فرک   فرک  ، ، کدیبآ کدیبآ یاتسور   یاتسور رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 6565

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآدمحا )  ) دهشم یناتسمز  کمن  نش و  هیهت  تهج  یدنب 0-6  هناد  اب  روشرابود  هسام  لمح  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا  هدش  یزاس  هباشم  دک  ناریا 

.دشابیم یمازلا  تسویپ  لیاف  لیمکت 
1101030205000075 زاین :  هرامش 

( دولانیب  ) دهشم یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یفاطلا هلا  تیانع  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف   mm 6-0 هتسش هسام  الاک :  مان 

نت 1000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یلاریش دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف   mm 6-0 یدنب هناد  هدش  هتسش  هسام  الاک :  مان 
نت 1500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یقلز دازهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  ینت  نزو  یدنب  هتسب  دقاف   mm 6-0 یدنب هناد  هتسش  هسام  الاک :  مان 

نت 400 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357174383 یتسپ :  دک  هاگپ ،  ریش  هناخراک  بنج  - یسودرف هار  هس  زا  دعب  - نارانچ هداج  رتمولیک 20  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35421151-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421150-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

FIKCC-339-1399 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5899776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  (_ ییا هداج   ) یگدننار ییامنهار و  ولبات  نیمات  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

یناتسمز یناتسمز کمن   کمن وو   نشنش   هیهت   هیهت تهج   تهج   00 -- 66 یدنب   یدنب هناد   هناد اباب   روشرابود   روشرابود هسام   هسام لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6666

(( ییا ییا هداج   هداج  ) ) یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: 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

5900088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم لیردراگ و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094564000030 زاین :  هرامش 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایسآ لیفورپ  لیدنب   kg 49/3 نزو  mm 3 تماخض  m 4/17 لوط هزیناولاگ  لیردراگ  یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

هخاش 77 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لیردراگ  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تخادرپ  لباق  لحم  رد  بصن  ینف و  سانشراک  هیدات  ندش  صخشم  زا  دعب  الاک  غلبم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  هیارکو  دشاب  یم  راوزبس  یادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیزیدم و  نامزاس  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  -

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزیناولاگ هزیناولاگ لیردراگ   لیردراگ یدالوف   یدالوف یلاخ   یلاخ وتوت   لیفورپ   لیفورپ ناونع : : ناونع 6868
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تمیق  مالعا  تسویپ  لودج  تاصخشم  قباطم  ) فده هیلقن  لیاسو  یزاسراکشآ  حرط  مالقا  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشمدک  ناریا 

1101001423000131 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

این یزانهش  اضر  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسکاپ  هدنزاس  روشک  یلور  هتسب   Ydx11 in 50 زیاس راد  بسچرب  گنربش  الاک :  مان 
لور 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158510 هرامشاب  هداز  فرشا  سدنهم  مناخ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسردو  لماکار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

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

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

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلقن هیلقن لیاسو   لیاسو یزاسراکشآ   یزاسراکشآ حرط   حرط مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5900425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو  80- یعیبط رون  -LED ینابایخ غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000258 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 80 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 230 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناگداچ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  یراک  زور  فرظ 15  رثکادحو  یدقن  تخادرپ  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ناگداچ  رهش  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  - زور هب  یتناراگ  خیرات  - ناهفصا رهش  لخاد  تامدخو  ربتعم  یتناراگ  لاس   5

EDC  - رون یزام   - رونلگ دات  دروم  یاه  دنرب 

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو تاو   8080 -- یعیبط یعیبط رون   رون -- LEDLED  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7070

گنربش گنربش یکیفارت   یکیفارت ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات یکیفارت -  -  یکیفارت یایا   هکشب   هکشب دنب   دنب هار   هار  - - گنربش گنربش اباب   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب یتسویپ  تسیل  قباطم  یتسیاب  یم  یداهنشیپ  تمیق   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000210 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتروپ  یلپ  سنج   90x250x750 mm زیاس یسدنهم  هدر  گنربش  اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

کادآ تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   m 1 زیاس یکیتسالپ  سنج   SSA507 لدم یکیفارت  یا  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
عجرم نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-22150 دک  20x60 cm زیاس زمرق  لیطتسم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
ددع 180 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
عجرم نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-411 دک  50x75 cm زیاس زبس  لیطتسم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
ددع 36 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  گراخ  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   HSE هرادا هدنهدرادشه  ینمیا و  یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002259 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینارمع ربکا  یلع  ریم  هدننک  هضرع  عجرم   48x14 cm زیاس هقنزوذ  لکش  ینمیا  هدنهدرادشه  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفایرد زا  سپ  هام  ود  هجو  تخادرپ  دامن و  لاسرا  روتکاف  شیپ  بلاق  رد  هدش  مالعا  دک  ناریا  ساسا  رب  ار  دوخ  یداهنشیپ  یاه  تمیق  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضاقتم طسوت  الاک  دات  و 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23671-077338  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153384 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
facc b680h یا هفرح  یا  هلیم  دنبهار  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/09 نایاپ :  خیرات 

:: 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

HSEHSE  هرادا هرادا هدنهدرادشه   هدنهدرادشه وو   ینمیا   ینمیا یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

facc b680hfacc b680h یایا   هفرح   هفرح یایا   هلیم   هلیم دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسکلف 5- ششوپ  دب 4 - دلف  پاچ  دک 3 - ویکرآ  دک  تخاس  یتسپ 2 - دک  اب  ولبات  یحارط  - 1 دک : ویکرآ  یتسپ  دک  کالپ  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
uv پاچ داعبا 10*20 7 - خاروس 6 - ود  هیبعت 

1101005490000006 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیرورفسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   8x20 cm زیاس لیطتسم  لکش  یتسپدک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خاروس ود  هیبعت  یسکلف 5 - ششوپ  دب 4 - دلف  پاچ  دک 3 - ویکرآ  دک  تخاس  یتسپ 2 - دک  اب  ولبات  یحارط  - 1 دک : ویکرآ  یتسپ  دک  کالپ  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
uv پاچ داعبا 10*20 7 - - 6

3456113639 یتسپ :  دک  نیرورفسا ،  یرادرهش  نیسح  ماما  راولب  نیرورفسا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35521031-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522098-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- 55 یسکلف   یسکلف ششوپ   ششوپ - - 44 دبدب   دلف   دلف پاچ   پاچ دکدک  33 - - ویکرآ   ویکرآ دکدک   تخاس   تخاس - - 22 یتسپ   یتسپ دکدک   اباب   ولبات   ولبات یحارط   یحارط - - 11 دکدک : : ویکرآ   ویکرآ یتسپ   یتسپ دکدک   کالپ   کالپ تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
uvuv  پاچ پاچ - - 77  2 020 ** 1010 داعبا   داعبا - - 66 خاروس   خاروس ودود   هیبعت   هیبعت

7474
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  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 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

5900898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئات هب  تسویپ  ریوصت  قبط   cm ( 100 یلا  85 گرزب (  زیاس  لیتسا  ینوریب  طیحم  نکشن  بدحم  یکیفارت  هنیآ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 4  هب  ینفرظان 

1101005867000181 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 100 زیاس ینوریب  طیحم  نکشن  بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153507816 نابیدا 09168403603 -  یدهم  یاقآ  بانج  زاین ؛  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  سامت  هرامش 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس یروبنز 10  هنال  گنربش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000231 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cmcm ( ( 100100 یلا یلا   8585 گرزب (  (  گرزب زیاس   زیاس لیتسا   لیتسا ینوریب   ینوریب طیحم   طیحم نکشن   نکشن بدحم   بدحم یکیفارت   یکیفارت هنیآ   هنیآ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7575

هلاس هلاس   1010 یروبنز   یروبنز هنال   هنال گنربش   گنربش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 135 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/46a4fw6q5xje2?user=37505&ntc=5900898
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5900898?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z5533rrkcmfvd?user=37505&ntc=5900930
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5900930?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا نزو 7  اب  لپ  ود  یرتم  یلیم  یموینیمولآ 100  هغیت  لاوکیا -  نتوین  لاوگیا 140  رالپوت  روتوم  لاوکیا -  یسم  ولیک  دیاس 600  روتوم  الاک - : دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و دیفس -  گنر  هب  مرگولیک   7.5

مالعتسا مرف  رد  جردنم  عالطا  حرشب  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201001172000029 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مالعتسا مرف  رد  جردنم  حرشب  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هنهد  6 دادعت : 

1401/08/20 زاین :  خیرات 
زیربت یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخ  مادقا  الاک  تدوع  هب  تبسن  هلحرم  ره  رد  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  هدش  بصن  یا  هرکرک  برد  تریاغم  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: 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

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 7777
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لباز یرادرهش   :: 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 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

5899466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 3: دادعت یا 4/4*4/60  هرکرک  برد  - ددع 1: دادعت یقرب 4/40*5/8  یا  هرکرک  برد  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091256000160 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لباز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  روتکاف  شسپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

دشابیم هدنشورف  اب  بصن 
یفرش سدنهم  یگنمهامه 09153426141  تهج  سامت  نفلت 

دک لباز ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یزکرم _  هبعش  یزرواشک  کناب  یوربور  یسودرف _  نابایخ  لباز _  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861746151 یتسپ : 

32233800-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233800-054 :: 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

ددع ددع 33:: دادعت دادعت   4/604/60 ** یایا  4/44/4 هرکرک   هرکرک برد   برد -- ددع ددع 11 :: دادعت دادعت   5/85/8 ** 4/404/40 یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7878
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مالیا ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: 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 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

5899479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  ساسا  رب  مالیا  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  زا  یدادعت  یدالوف  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009037000005 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تازلف و یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   m 2 لوط  mm 1 قرو تماخض   cm 100 ضرع ینغور  یدالوف  راد  ششوپ  قرو  الاک :  مان 

نیرآ یا  هرکرک  برد 
تیش 250 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931854549 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیا  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333636-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332070-084 :: 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

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5899646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوو یلپ  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000037 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یضتقم مادقا  هنوگره  تهج  ییامر  یلع  یاقا  هرامش  تسویپ .  لیاف  قبط  اه  هشقن  یتسویپ و  کرادم  ناگیار .  لاسرا  هباشم .  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183766108

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 7979

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب جع  رصعیلو  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5899651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناث ندش 6 هتسبوزاب  تدمابدنمشوهودودحمانددرت  یرتم  6 موب - ژددنربدنب هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091874000095 زاین :  هرامش 

دنجریب جع   رصعیلوینامرد   یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ رجف  دهشم  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 6 لوط لدم 101  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکینورتکلا  یوزاب  اب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09151608705 - هام دودح 4 تخادرپ  - رصعیلو ناتسرامیبرد  بصنو  یلیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717964151 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  ناتسرامیب   - یزار یایرکز  نابایخ   - یرافغ نابایخ.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622048-056  ، 32442077-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442088-056 :: 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

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرم هبعش  نواعت  هعسوت  کناب  هنهد  یا 3  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000030 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتسا  مرف  رد  جردنم  حرشب  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

هنهد  3 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  مرف  رد  جردنم  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: 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

ییوردوخ ییوردوخ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ دربراک   دربراک یکینورتکلا   یکینورتکلا یوزاب   یوزاب اباب   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8181

کناب کناب هنهد   هنهد یایا  33   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 8282

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

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

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

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

5900469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  هپس  کناب  بعش  زا  هبعش  پآ 7  لور  یارجا  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003413000018 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  رظن  دروم  مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  ساسارب  تاعطق  مالقا و  - 
دراد ترورض  هبعش  ره  صوصخ  رد  تمیق  لک  عمج 

دش ماجنا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هبعش  7 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917955195 یتسپ :  دک  یروهمج ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595969-035  ، 35229995-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35229920-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی دزی ناتسا   ناتسا هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش زازا   هبعش   هبعش پآپآ  77   لور   لور یارجا   یارجا وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5900738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 2  تاقلعتم  ریاس  دیلک و  تراک و  ددع  هس  اب   V لدم یلته  یتراک  یکینورتکلا  هریگتسد  لفق و  لماک  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101093993000468 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

روشک دازویدخ  ردان  هدنزاس  عجرم  میارپ  نا  یت  چا  یتراجت  مان  لدم 3612   mm 290 زیاس کاماز  سنج  یتراک  یتشگنا و  رثا  یدورو  رد  هریگتسد  الاک :  مان 
دازویدخ ردان  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور  ات 50  دودح 45  هجو  یلام  زیراو  تخادرپ و 

( دشاب یم  عمتجم  یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت   .) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ....و  سکابیت  تسپ و  یربراب و  هنیزه 
ناسانشراک  دات  مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 

ددرگ تسویپ  روتکاف 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VV  لدم لدم یلته   یلته یتراک   یتراک یکینورتکلا   یکینورتکلا هریگتسد   هریگتسد وو   لفق   لفق لماک   لماک کپکپ   ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودج  حرش  هب  ناتسا  هبعش  یارب 8 یرارطضا  عقاوم  رد  هدافتسا  تهج  یدالوف  پآ  لور  برد  بصن  تخاس و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PDF لیاف تروصب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  ربارب  و 

1101003636000028 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هاگتسد 33 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هبعش 8 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا.دامن  هعلاطم  تقد  هب  ار  دادرارق  سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  ، مالعتسا طیارش  ، دوبدهاوخ دادرارق  داقعنا  اب  مالعتسا  عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم 

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5900578facc b680h یا هفرح  یا  هلیم  هحفص 55)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدالوف یدالوف پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادیپسا نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004366000063 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NSD-P4230R لدم بش  رد  دید  تیلباق  موز و  ربارب  لسکیپاگم 30 مادیپسا 2 هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

 ( تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ ( لیاف  قبط  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه 

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: 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

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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 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

5899269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  هکبش  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030598000007 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ تعنص  کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGI CAP یتراجت مان   DS-6101 HFI-IP لدم هتسبرادم  نیبرود  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یتسویپ  لیاف  ردو  دشاب  یم  خیرات 1404/03/26 هب  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  یتخارپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931644738 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  بنج  یلامش  راولب  ماما  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332248-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337890-084 :: 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

مادیپسا مادیپسا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000227 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  زکرم  رابنا  برد  ات  لیوحت  لاسرا و  هنیزه 

ههام هیوست 3 
یردخ 09188708005 یاقآ  زادرپراک 

6617983476 یتسپ :  دک  رثوک ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  یدمح  نیدلا  ناهرب  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611223-087  ، 33611301-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611221-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5899700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یراتکه دص   ) سودرف غاب  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090549000093 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

 ( ( یراتکه یراتکه دصدص    ) ) سودرف سودرف غاب   غاب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ هاگدورف  لیبدرا ،  هاگدورف  لیبدرا (  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  یریوصت )  تراظن   ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دابآ

یتسویپ لیاف  قبط 
1101001440000084 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تایلام  همیب و  لماش  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا تاکرادت  هناماس  رد  نآ  دولپآ  هدش و  ءاضما  رهم و  زیلانآ  کرادم و  هئارا 

 . دشاب یم  تیاغل 1402/08/30  خروم 1401/09/01  زا  دادرارق  عورش  خیرات 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: 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 تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ سراپ هاگدورف   هاگدورف لیبدرا ،  ،  لیبدرا هاگدورف   هاگدورف لیبدرا (  (  لیبدرا ناتسا   ناتسا یاه   یاه هاگدورف   هاگدورف لکلک   هرادا   هرادا یریوصت )  )  یریوصت تراظن   تراظن  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دابآ )  )  دابآ

9090

-- یساکع یساکع نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب رژراش   رژراش لانرتسکا -  -  لانرتسکا ردیر   ردیر مرمر   کیتسا -  -  کیتسا هظفاح   هظفاح تراک   تراک -- هیاپ هیاپ هسهس   نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ یساکع -  -  یساکع نیبرود   نیبرود تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع
نیبرود نیبرود زنل   زنل ظفاحم   ظفاحم یرادرب -  -  یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب نیبرود - - نیبرود یرتاب   یرتاب  - - ترارح ترارح هبهب   مواقم   مواقم نیبرود   نیبرود زنل   زنل ظفاحم   ظفاحم  - - هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود زنل   زنل ظفاحم   ظفاحم

هنایار هنایار مکمک   بوبو   نیبرود   نیبرود زنل   زنل ظفاحم   ظفاحم یرادربملیف -  -  یرادربملیف

9191
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یساکع نیبرود  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002179 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DV-6 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

نیبوژ
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
لتمک تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TDA0920 لدم  MG 128 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

درف یناطیق  ماستبا  هدننک  هضرع  عجرم   COPAD یتراجت مان   R 111 لدم لانرتسکا  ردیر  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ایسآ ناسکین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سوپمیلا  یتراجت  مان   LI-50B لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

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

کالفا ناگرزاب  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SCS یتراجت مان  لدم 0102  هتسب  رادم  نیبرود  زنل  ظفاحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناهاپس نامیس   FRM208-745 لدم ترارح  هب  مواقم  نیبرود  زنل  ظفاحم  الاک :  مان 

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

یدرمناوج نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BATTERIS CAMERA یتراجت مان   camera accessories لدم نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناجیابرذآ ناریلد  نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   BP-GL95 لدم یرادرب  ملیف  نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 

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

ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   ELCON یتراجت مان   R-130-20-238 لدم یرادربملیف  نیبرود  زنل  ظفاحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناریا دامن  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS یتراجت مان   T98A18-VE لدم هکبش  تحت   dome هنایار مک  بو  نیبرود  زنل  ظفاحم  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هیارا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکرید 09183580536 ینف : سانشراک 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31498419-083  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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
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یلیبدرا ققحم  هاگشناد  ییارجا  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ 19141553833 تسیل  قبط  یشرافس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004811000004 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  ییارجا  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  کینورتکلا  نما  تعنص  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم  راگنورتکلا  یتراجت  مان   EN-IPB340M لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا نما  تعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619911367 یتسپ :  دک  یلیبدرا ،  ققحم  هاگشناد  هاگشناد - نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505048-045  ، 33512081-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510137-045 :: 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

هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک لباک  نیبرود و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004366000064 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
الاک  حرش 

زیاروتوم تلوب  نیبرود  بصن  ترجا 
یفقس ماد  نیبرود  بصن  ترجا 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ...و  روک  یرون 12 ربیف  یشک  لباک  یارجا  ترجا 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  دیئات  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: 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

..و ..و یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ترجا   ترجا یفقس -  -  یفقس ماد   ماد نیبرود   نیبرود بصن   بصن ترجا   ترجا زیاروتوم -  -  زیاروتوم تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود بصن   بصن ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 9393
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بونج نهآ  هار  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 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( بوک ریز  نیبرود  لماک  یزادنا  هار   ) هزیناکم تالآ  نیشام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001251000068 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( بوک بوک ریز   ریز نیبرود   نیبرود لماک   لماک یزادنا   یزادنا هار   هار  ) ) هزیناکم هزیناکم تالآ   تالآ نیشام   نیشام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9494
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ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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 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

5900736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس خیرات  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  تخادرپ  طیارش  یتسویپ -  تاصخشم  قبط  چیئوس  - ردروکر - نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . 1404/03/26

1201003224000060 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 . ددرگ یم  هبساحمرادیرخ  طسوت  دیرخ  تردق  هنالاس  اب 18 %  دیسررس 1404/03/26  خیرات  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  تخادرپ  طیارش  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

لماک جیکپ   1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب   29 راولب زیربت  رد  لیوحت  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیجنر 09141142877 سدنهم   04133311101

5157713111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323864-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس -- ردروکر ردروکر -- نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

مزاول مزاول هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  نامتخاس  رد  یزادنا  هار  تهج  مزاول  هارمه  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا 

1101001227000003 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD یتراجت مان   Purple لدم  TB 8 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع  2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم  سکابمک  یتراجت  مان   CA-15 لدم  15x15 cm زیاس کیتسالپ  نیبرود  یاه  لباک  تالاصتا  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
یداجس یضترمدیس 

ددع  16 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

روشک ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2125LE-ADF28KM-G1 لدم لسکیپاگم  ماد 5  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  راشای  نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC3235SS-DZK-IO لدم لسکیپاگم  ماد 5  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

یزاوج ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   MINIPRO یتراجت مان   cypks6mp2488001 لدم  CAT 6 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس  1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم  2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   TRH-1042 لدم  cm 202 عافترا  60x100 cm داعبا تینوی  کر 42  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نایرگسع ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   m 100 هرقرق  mm 8 تماخض یدالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 

هرقرق  100 دادعت : 
1401/08/15 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 : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنولا  هدنزاس  عجرم   16x25 mm زیاس یکیتسالپ  سنج  هرمن 2/5  تکاد  الاک :  مان 

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

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

09112703852 .دیئامرف لصاح  سامت  رگنشور  یاقآ  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913975579 یتسپ :  دک  ظفاح 31 ،  شبن  - طفاح کرهش  یاهتنا  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32623310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32620560-017 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   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 135 ھحفص 81 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ebbpbtxs4dje5?user=37505&ntc=5900871
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5900871?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نزاخم5900189 لرتنک  شیاپ و  گنیروتینام ، متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تایلمع  ماجنا 
هاگتسیا تخوس 8 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

لانرتسکا5900246 ردیر  مر  کیتسا -  هظفاح  تراک  - هیاپ هس  نیبرود  هیاپ  یساکع -  نیبرود  تاقلعتم 
هب مواقم  نیبرود  زنل  ظفاحم   - هتسب رادم  نیبرود  زنل  ظفاحم  یساکع - نیبرود  یرتاب  رژراش  - 

 - یرادربملیف نیبرود  زنل  ظفاحم  یرادرب -  ملیف  نیبرود  یرتاب  نیبرود - یرتاب   - ترارح
هنایار مک  بو  نیبرود  زنل  ظفاحم 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عبرم5899260 رتم   1225 ژارتم هب  یطخ ) قیرح  مالعا  متسیس   ) بصن ارجا و  ، یشک میس   ، یرادیرخ
.تسویپ زیلانآ  لودج  دادرارق و  طیارش  قبط 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5899644 مالعا  جنس  زاگ  هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5900487GAS DETECTOR HONEYWELL(30 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیبروت5900525 بای  هحفص 30)هلعش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  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 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

5899425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا را  ما  رد  هدافتسا  تهج  هژیو  یرتم  لباک 7  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ecg دیل لباک 6  یروسسکا  یاراد 

temp بارپ ددع  کی 
nibp فاک ددع  کی 

spo2 نشنتسکا بارپ  ددع  کی 
1101093780000154 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Jam S3 لدم یکشزپ  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

تداعس
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشزپ5899425 رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 83)هاگتسد  سسکا  ( سسکا

یکشزپ یکشزپ رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9797
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 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

5900744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ رد  ددرت  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090048000080 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  یروانف  ملع و  کراپ  وجشناد 4 _  نابایخ  یوربور  وجشناد _  راولب   _ نادهاز نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816893111 یتسپ : 

33410086-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33410087-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

ییوردوخ5899651 ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکینورتکلا  یوزاب  اب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5900744 هحفص 10)سیورس  ددرت  ( ددرت

ددرت ددرت سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9898
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عبرم5899260 رتم   1225 ژارتم هب  یطخ ) قیرح  مالعا  متسیس   ) بصن ارجا و  ، یشک میس   ، یرادیرخ
.تسویپ زیلانآ  لودج  دادرارق و  طیارش  قبط 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاموتا5899397 قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  بصن  هحفص 30)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا5899619 مالعا و  یاهمتسیس  یرادهگن  قیرح و  ءافطا  یاهردنلیس  ژراش  تایلمع  ماجنا 
اههاگتسیا

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5899644 مالعا  جنس  زاگ  هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5900487GAS DETECTOR HONEYWELL(30 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیبروت5900525 بای  هحفص 30)هلعش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5899644 مالعا  جنس  زاگ  هحفص 30)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5900487GAS DETECTOR HONEYWELL(30 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیبروت5900525 بای  هحفص 30)هلعش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  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 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

5900266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  یاراد   DC III رتم یلیم  زنل 55-18  هارمه  هب   EOS 4000D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003366000165 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ربتعم یتناراگ  یاراد   DC III رتم یلیم  زنل 55-18  هارمه  هب   EOS 4000D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

( مود قاتشم   ) ناهفصا نوخ  لاقتنا  رابنا  لیوحت : لحم  الاک -) لیوحت  زا  سپ  زور   10  ) یدقن هیوست : هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نناک نناک لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   CANON 850 D نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002260 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داحتا تعنص  دالیم  نونک  یتراجت  مان   500D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095056-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم   CANON 850 DCANON 850 D  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 100100

هروتوم هروتوم   66 زاورپ   زاورپ دومع   دومع داپهپ   داپهپ یبیج - - یبیج رتویپماک   رتویپماک   USBUSB  مدوم مدوم -- لاتیجید لاتیجید یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود -- لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه هنایار - - هنایار رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( راد لرتنک  20mp-km- هقیقد  30 زاورپ نامز  ) رتپوک داوک  - ایام متسیس  - رگپاچ نیبرود - -ee70 مدوم - دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609002755 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسواک مثیم  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   ES30 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

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

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310s لدم  TB 12 تیفرظ  SAS رلرتنک کت  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-S270E لدم لاتیجید  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

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

یوایبع رجاه  هدننک  هضرع  عجرم   SMART TOUCH یتراجت مان   ABDX6290 لدم تلبت  یبیج  رتویپماک   USB مدوم الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نامسآ  دنلب  یامنارف  هدنزاس  عجرم  مروتسا 2  یتراجت  مان   VISION HEXA لدم هروتوم  زاورپ 6  دومع  داپهپ  الاک :  مان 

نامسآ دنلب  یامنارف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم  سیرتام  هدننک  هضرع  عجرم  ایام  یتراجت  مان   MA24 A Series لدم  AIO هنایار الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تریاغم .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.ییامنهار  تهج  زاین 09911582504  تروص  رد   . هزور هیوست 60 .هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  سامت  هرامش  روتکاف و  راک و  بسک و  زوجم  هیارا  .تدوع  = 

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

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

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 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

5900522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روفلوس یهاگشیامزا  هاگتسد  صوصخم  رالیام  ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003585 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  هقیقد  تیفرظ 120   3P6-120MPL/FJ لدم  NTSC تمرف اب   mm 8 تساک یرادربملیف  نیبرود  ماخ  ملیف  الاک :  مان 

ناریا یناگرزاب 
ددع 10 دادعت : 

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

دشابیم هنومن  دات  هب  طونم  الاک  دیرخ  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم  یرابتعا  یدقن و  ریغ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25133-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود ماخ   ماخ ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 102102

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 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

5900742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا چنیا  نویزیولت 42  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000212 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناریا چنیا  نویزیولت 42  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دوش  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لاسرا 

دشاب  یم  دات  دروم  یمسر  طقف  روتکاف 
یراک زور  هیوست 15 

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مادیپسا5899215 هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5899269 رادم  نیبرود  هکبش  هحفص 72)لدبم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5899304 رادم  هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دص5899700  ) سودرف غاب  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجتدیرخ 
 ( یراتکه

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حطس5899840 رباعم  قرب  یاه  ریت  ییاجباج  مزال -  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ 
..و رهش 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لیبدرا5900176 ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  یریوصت )  تراظن   ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ 
یتسویپ لیاف  قبط  دابآ )  سراپ  هاگدورف  لیبدرا ،  هاگدورف  ) 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یناریا یناریا چنیا   چنیا   4242 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 103103

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

لانرتسکا5900246 ردیر  مر  کیتسا -  هظفاح  تراک  - هیاپ هس  نیبرود  هیاپ  یساکع -  نیبرود  تاقلعتم 
هب مواقم  نیبرود  زنل  ظفاحم   - هتسب رادم  نیبرود  زنل  ظفاحم  یساکع - نیبرود  یرتاب  رژراش  - 

 - یرادربملیف نیبرود  زنل  ظفاحم  یرادرب -  ملیف  نیبرود  یرتاب  نیبرود - یرتاب   - ترارح
هنایار مک  بو  نیبرود  زنل  ظفاحم 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نناک5900266 لاتیجید  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هکبش5900296 تحت  هتسب  رادم  هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک5900322 یارجا  ترجا  یفقس -  ماد  نیبرود  بصن  ترجا  زیاروتوم -  تلوب  نیبرود  بصن  ترجا 
..و یرون  ربیف  یشک 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5900361( بوک ریز  نیبرود  لماک  یزادنا  هار   ) هزیناکم تالآ  نیشام  هحفص 72)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5900454 لیاف  اب  قباطم   CANON 850 D هحفص 11)نیبرود نیبرود  ( نیبرود

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

رتویپماک5900481  USB مدوم - لاتیجید یرادرب  ریوصت  نیبرود  - لانرتسکا کسید  دراه  هنایار - رگپاچ 
هروتوم زاورپ 6  دومع  داپهپ  یبیج -

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

یرادربملیف5900522 نیبرود  ماخ  هحفص 11)ملیف  نیبرود  ( نیبرود

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

چیئوس5900736 - ردروکر - نیبرود هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناریا5900742 چنیا  هحفص 11)نویزیولت 42  نیبرود  ( نیبرود

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

یریگ5900751 هزادنازکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 11)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مزاول5900871 هارمه  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 72)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5899279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Unity 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هکبش  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000129 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

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

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

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Unity 480Unity 480 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هکبش   هکبش لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم نتاس  لدم  رون  یزام  هجرد  90 زنلاب تاو  140 روتکژرپددع تاو و25 230 روتکژرپددع 25 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101091319000101 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بات نیون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بات  نیون  یتراجت  مان   TYPE E لدم  A 1/1 نایرج تدش   v 220 ژاتلو  W 200 ناوت  LED روتکژرپ غارچ  الاک :  مان 
نایناریا کینورتکلا 
ددع 50 دادعت : 

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

طرش الب  ضیوعت  یارادو  یلصا  یتناراگ  یاراد  اهروتکژرپ.دوش  یراذگ  تمیقرون  یزامدنرب  امتح.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  نتشاد  تروصرد.دوش  یم  هداد  تدوع  یبارخ  هنوگره  تروصرد.دشاب 

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

زایندروم زایندروم نتاس   نتاس لدم   لدم رون   رون یزام   یزام هجرد   هجرد 9090 زنلاب زنلاب تاو   تاو 140140 روتکژرپددع روتکژرپددع 2525 وو تاو   تاو 230230 روتکژرپددع روتکژرپددع 2525 دادعت.دشاب دادعت.دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم  

105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا.دیدرگ  لاعف  دک  ناریا  کی  طقف  مالقادایزدادعت  هب  هجوتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091319000102 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تکرش هدنزاس  عجرم  یرتم  هرقرق   PVC قیاع سنج   1x35 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو  NYAF ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 

ناسارخ کیرتکلا  یتعنص  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ  کیرتکلا  یتعنص 
رتم 1 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5899279Unity 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هکبش  هحفص 91)لوژام  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاو5900036 140 روتکژرپددع تاو و25 230 روتکژرپددع 25 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا 
.دشاب یم  زایندروم  نتاس  لدم  رون  یزام  هجرد  90 زنلاب

هحفص 91) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هب5900375 افطل.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا.دیدرگ  لاعف  دک  ناریا  کی  طقف  مالقادایزدادعت  هب  هجوتاب 
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

هحفص 91) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5900114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   افطل.دشاب   افطل.دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا.دیدرگ   ناریا.دیدرگ لاعف   لاعف دکدک   ناریا   ناریا کیکی   طقف   طقف مالقادایزدادعت   مالقادایزدادعت هبهب   هجوتاب   هجوتاب ناونع : : ناونع 106106

 - - سنف سنف یدالوف   یدالوف یروت   یروت یتظافح -  -  یتظافح سنف   سنف هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ راوید   راوید ینوتب -  -  ینوتب هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   رابنا   رابنا یشک   یشک سنف   سنف ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدوزفا شزرا  رب  تایلام  ندومن  ظاحل  اب  تسویپ  تسیل  قبط  ینوتب  هیاپ  هارمه  هب  رابنا  یشک  سنف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001602000010 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایقداص یلعدمحم  هدنزاس  عجرم  دنلزر  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  زیاس  ینهآ  سنج   mm 27 تماخض  LACE لدم یتظافح  سنف  هتخاس  شیپ  راوید  الاک :  مان 

ینانر نایقداص  یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  ینانر 
عبرم رتم  1000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نیوزق یروت  مئاق  هدننک  هضرع  عجرم  یلور  هتسب   cm 6 زیاس  2x20 m داعبا  mm 2/5 لوتفم رطق  سنف  یدالوف  یروت  الاک :  مان 

لور 1000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

KOSEDAG DIS هدنزاس عجرم   WELDED PANEL یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   m 1/140 زیاس  mm 2/43 لوتفم رطق  سنف  یدالوف  یروت  الاک :  مان 
کینکت هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   TICARET LIMITED SIRKETI

مرگولیک 1000 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ینارمع جاتن  یسابع  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   2x38 m داعبا  mm 3 رطق سنف  یدالوف  یروت  الاک :  مان 
مرگولیک 1000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دصتشه رازه و  هس  ینواعت  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   100x200 cm داعبا یدالوف  سنج  سنف  حرط  یروت  هتخاس  شیپ  راوید  الاک :  مان 

لب یس  نادهاز  هلول  لیفورپ و  دیلوت  هن  داتشه  دصتشه و  رازه و  هس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  لب  یس  نادهاز  هلول  لیفورپ و  دیلوت  هن  داتشه  و 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   NEMTEK یتراجت مان   E-M25 لدم یکیرتکلا  سنف  خیم  رلرتنک و  یرون و  ربیف  درب  رطخ و  غارچ  ریژآ و  هزیناولاگ و  میس  هرقم و  هعومجم  الاک :  مان 

یوسوم لانم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  یاقیرفآ 
تس 1000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
شیپ یاه  هزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MAHAPHANT هدنزاس عجرم   mm 12 تماخض  mm 100 ضرع  mm 1500 لوط کیسالک  سنف  ینامیس  لناپ  الاک :  مان 

نیچرپ هتخاس 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
شیپ یاه  هزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MAHAPHANT هدنزاس عجرم   mm 12 تماخض  mm 100 ضرع  mm 1500 لوط نردم  سنف  ینامیس  لناپ  الاک :  مان 

نیچرپ هتخاس 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
شیپ یاه  هزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MAHAPHANT هدنزاس عجرم   mm 12 تماخض  mm 100 ضرع  mm 3000 لوط نردم  سنف  ینامیس  لناپ  الاک :  مان 

نیچرپ هتخاس 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  اسگآ  یتراجت  مان   W 110 روتوم ناوت   m 5-2/5 لوط  AGSA406EF3 لدم هفیدر  راد 3  سنف  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

اتیهانآ رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیهانآ  رتسگ  نامرآ 
ددع 1000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415793141 یتسپ :  دک  ردنمس پ6 ،  مود ک  روشک خ  ترازو  یوربور  یمطاف  رتکد  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88997619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88963503-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

ییوردوخ5899651 ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکینورتکلا  یوزاب  اب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یدالوف5900114 یروت  یتظافح -  سنف  هتخاس  شیپ  راوید  ینوتب -  هیاپ  هارمه  هب  رابنا  یشک  سنف 
 - سنف

هحفص 94) دنب  ( دنب هار   هار

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

یکیفارت5900482 ییامنهار  ولبات  یکیفارت -  یا  هکشب  دنب  هار   - گنربش اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار 
گنربش

هحفص 55) 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

5900578facc b680h یا هفرح  یا  هلیم  هحفص 55)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 دادعت  22   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  یکیناکم  ردروکر  تراچ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000896 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تعنص ورین  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS AG هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   SIREC D لدم ردروکر  ریگ  هزادنا  تابث  الاک :  مان 

اتکی
ددع 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یکیناکم5900497 ردروکر  تراچ  هحفص 97)هاگتسد  ردروکر  ( ردروکر

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

چیئوس5900736 - ردروکر - نیبرود هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیناکم یکیناکم ردروکر   ردروکر تراچ   تراچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 135 ھحفص 97 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8u6kkkg6ff2ts?user=37505&ntc=5900497
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5900497?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

5899329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   hpdl380 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000078 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HP DL180 G6 E5520 3X2GB 8LFF SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسزا  هنیزه  ههام  تخادرپزاب 2  هزور  الاک 7 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط   hpdl380hpdl380 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5899335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / تالاصتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000399 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA60 لدم رورس  دراه  دربراک   Sas هظفحم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 
07731311460-1463-1469-1458

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا   SETSET کیکی   لداعم   لداعم شرامش   شرامش دحاو   دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // تالاصتا تالاصتا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک  

1101 10
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5899942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف یراذگراب  لیمکت و  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  یاه  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ناریا  تخاسرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  اهب  مالعتسا 

1101005850000053 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   05832728004 سامت هرامش  .دشابیم  ههام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236274-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمطاف رتکد  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: 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 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

5900001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ  طیارش  تاصخشمو و  تسیل  قبط  رورس  دراه  مر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003891000131 زاین :  هرامش 

یمطاف رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   10600R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614733369 یتسپ :  دک  یتخت ،  مویداتسا  بنج  رمحا  لاله  یتعیرش خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33233031-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232670-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرف مرف یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناریا   ناریا تخاسرازفا   تخاسرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا

11 11 1 1

یتسویپ یتسویپ یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه وو   مرمر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 135 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4ccnd2dh7ev6v?user=37505&ntc=5899942
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5899942?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bw9cpq85p5mj2?user=37505&ntc=5900001
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5900001?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمطاف رتکد  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: 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 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

5900056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  تسیل و  تاصخشم و  قبط   G10 رورس هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003891000130 زاین :  هرامش 

یمطاف رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان   KS70 لدم رورس   VPN هاگتسد الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614733369 یتسپ :  دک  یتخت ،  مویداتسا  بنج  رمحا  لاله  یتعیرش خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33233031-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232670-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش وو   تسیل   تسیل وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   G10G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) هتشر  30 ربیف : لباک  ددع /  40 رورس : کسید  دراه   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000239 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس لباش  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   SATA 6G لدم  GB 500 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هجوت  تسویپ  لیاف  رد  روکذم  تاکن  هیلک  هب   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  اب  هارمه  اضما و  رهم و  تسویپ  لیاف  -

دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -
الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 20  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف لباک   لباک رورس /  /  رورس کسید   کسید دراه   دراه -- ناونع : : ناونع 1141 14
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000188 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
قاتا هداد و  زکرم  هکبش و  دربراک   B 9000 لدم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   BORRI یتراجت مان   KVA 80 ناوت  Online-Double Conversion عون  UPS الاک :  مان 

اشوک کامآ  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  یکشزپ  یتعنص و  زکارم  رورس و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیمن دات  دروم  ینیچ  هاگتسد  هجو  چیه  هب  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه  .دوش  هجوت  تسویپ  کرادم  هب  امتح  هجوت .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 4  .دشاب  رپمآ  امتحو 100  الابرمع  لوط  ابو  اپورا  درادناتسا  یاراد  دیاب  یرطاب 

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

33338451-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS ناونع : : ناونع 115115
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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

5900734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO CATALYST 2960C SWITCH FE POE 2X DUAL UPLINK , LAN BASE (WS-C2960C - 12PC-L) -- تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییامیپاوه - یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک  لیوحت   ORGINAL-NEW

1101090049002983 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO ISR 4351 لدم  GB 4 تیفرظ  CISCO ISR4351 رورس مر  الاک :  مان 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- CISCO CATALYST 2960C SWITCH FE POE 2X DUAL UPLINK , LAN BASE (WS-C2960C - 12PC-L) --ORGINAL-NEW :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک   - تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5899329 قبط   hpdl380 رورس هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رد5899335 دادعت 1  تسویپ  حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / تالاصتا
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو 

هحفص 97) رورس  ( رورس

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

رورس 58996122022 زودنیو  هحفص 11)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نلاس5899937 رورس  قاتا  تهج  هکبش  هحفص 8)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم5899942 دک  ناریا.تسویپ  یاه  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ناریا  تخاسرازفا  تخس  تازیهجت 
.دشابیم یمازلا  اهب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و  .دشاب  یم 

هحفص 97) رورس  ( رورس

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

یتسویپ5900001 یتسویپ  طیارش  تاصخشمو و  تسیل  قبط  رورس  دراه  مر و  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

CISCO CATALYST 2960C SWITCH FE CISCO CATALYST 2960C SWITCH FE POE 2X DUAL UPLINK ,  LAN BASE (WS-C2960C -  12PC-L)  - -POE 2X DUAL UPLINK ,  LAN BASE (WS-C2960C -  12PC-L)  - - ناونع : : ناونع
-- ییامیپاوه   ییامیپاوه یزکرم   یزکرم تارادا   تارادا برد   برد یولج   یولج الاک   الاک لیوحت   لیوحت   ORGINAL-NEWORGINAL-NEW

1161 16
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ5900056 طیارش  تسیل و  تاصخشم و  قبط   G10 رورس هاگتسد  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

کر5900091 - هنایار مر  هکبش -  تراک  هنایار - وی  یپ  یس  هنایار -  هیذغت  عبنم  هکبش -  اتید  چیئوس 
کسید دراه  هنایار -  رورس   - هنایار کر  لیر  رورس -

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربیف5900198 لباک  رورس /  کسید  دراه  هحفص 97)- رورس  ( رورس

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

5900471UPS(97 هحفص رورس  ( رورس

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

5900734CISCO CATALYST 2960C SWITCH FE POE 2X DUAL UPLINK , LAN BASE
یزکرم تارادا  برد  یولج  الاک  لیوحت   (WS-C2960C - 12PC-L) --ORGINAL-NEW

ییامیپاوه -

هحفص 97) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5899641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 1171 17
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132362  اب  قباطم  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005783 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نیبم زاگ  اتلد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   DR.FODISCH یتراجت مان   FMD 09 لدم  DP روسنس جنس  یبد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132362  اب  قباطم  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5900445 :: 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 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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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 

1101092288003587 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوتسد نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   G.F هدنزاس عجرم   D8 رالیپرتاک رزودلب  روتوم  دود  پاپوس  الاک :  مان 
تس 192 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جوتسد نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   FEDERAL MOGUL هدنزاس عجرم   D6 رالیپرتاک رزودلب  روتوم  دود  پاپوس  الاک :  مان 

تس 48 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یریزو ردنکسا  هدننک  هضرع  عجرم  ووه  نویماک  جالک  لماک  پمپ  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
کدی ورشیپ   LCK6858H ساب یدیم  دربراک  رتسوب  جالک و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

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

وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

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

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 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 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   ROTARYCONVERTOR یتراجت مان   TDGC 2-3K لدم  DC هب  AC راود روتروناک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/30 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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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  0132377 یاضاقت اب  قباطمرالیپرتاک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005782 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SEAL GAURD یتراجت مان   kg 20 یزلف لطس   API MODIFIED تیفیک حطس  یهایگ  نغور  کیتتنس و  هیاپرب   DOPE ECF سیرگ الاک :  مان 

فده نارتسگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
لطس 100 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   IPMC یتراجت مان  زنب 1921 و 1924  نویماک  روتوم  دربراک  گنیر  نیپ و  نژگ  راخ و  اب   OM355-128/5 mm نوتسیپ الاک :  مان 

ناریا نوتسیپ 
تس 20 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
لزید اپیاس  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   VOLVO هدنزاس عجرم   FH نویماک نغور  راشف  دربراک  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

عجرم  HYDRO PUMP SHAFT یتراجت مان   USP403 و SSP203 و USP103 تسالاب روتالوگر  نیشام  تشرد  هدند  پمپوردیه  یدالوف  تفش  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   AR10-D14 روتارنژ  lock nut retainer 3/8 چیپ الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  بونج  رهام  ناگیاش  شیدنا  راک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یتعنص 1654  شک  لگ  پمپ  رنیال  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

بونج رهام  ناگیاش  شیدنا  راک  هدننک 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  0132377 یاضاقت اب  قباطمرالیپرتاک  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسالاب تسالاب روتالوگر   روتالوگر نیشام   نیشام تشرد   تشرد هدند   هدند پمپوردیه   پمپوردیه یدالوف   یدالوف تفش   تفش نویماک - - نویماک نغور   نغور راشف   راشف دربراک   دربراک هعطق   هعطق روسنس   روسنس نوتسیپ - - نوتسیپ سیرگ - - سیرگ ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص شکشک   لگلگ   پمپ   پمپ رنیال   رنیال یدالوف   یدالوف ردنلیس   ردنلیس چیپ - - چیپ
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000392 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
Mayser, Safety Mats, Type: SM/BK, GM5, 24 Volt DC, Sensor with 2 Lines - 

ددع دادعت 2  هب   1-162cm*27cm
ددع دادعت 1  هب   2-242cm*51cm

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز جرد  ینف و  تاصخشم  دیق  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  تمیق  داهنشیپ  دات  تهج  ددرگ  یم  دیکات  انمض  .دشاب  یم  تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  الاک  لیوحت 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 120120
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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

5900761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس زا  معا  هطوبرم  تاقلعتمو  یزادنا  هارو  ربیلاکو  بصن  لماش   Galaxy 17OR روتابوکنا  CO2 هاگتسد ریمعتو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و رتلیفو 

1101090011000054 زاین :  هرامش 
ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

هطوبرم ناسانشراک  دیئاتو  روکذم  هاگتسد  هربیلاکو  سیورسو  رریمعت  زا  سپ  تخادرپ   / دشاب تشادهب  ترازوزا  زوجم  یاراد  یتسیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  هب  زاین  دروم  تاعطق  هیهت  /

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: 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

هحفص 105)روسنس5899641 روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا5900445 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 105) روسنس  ( روسنس

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

هدند5900633 پمپوردیه  یدالوف  تفش  نویماک - نغور  راشف  دربراک  هعطق  روسنس  نوتسیپ - سیرگ -
یتعنص شک  لگ  پمپ  رنیال  یدالوف  ردنلیس  چیپ - تسالاب - روتالوگر  نیشام  تشرد 

هحفص 105) روسنس  ( روسنس

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

حطس5900642 هحفص 105)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یزادنا5900761 هارو  ربیلاکو  بصن  لماش   Galaxy 17OR روتابوکنا  CO2 هاگتسد ریمعتو  سیورس 
...و رتلیفو  روسنس  زا  معا  هطوبرم  تاقلعتمو 

هحفص 105) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روسنس روسنس زازا   معا   معا هطوبرم   هطوبرم تاقلعتمو   تاقلعتمو یزادنا   یزادنا هارو   هارو ربیلاکو   ربیلاکو بصن   بصن لماش   لماش   Galaxy 17ORGalaxy 17OR روتابوکنا   روتابوکنا   CO2CO2 هاگتسد   هاگتسد ریمعتو   ریمعتو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
...و ...و رتلیفو   رتلیفو
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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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   DZ-10G-1A ربمان تراپ  اب   omron چیئوس ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000894 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO-SWITCH یتراجت مان   D4B-1116N لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  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 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LIMIT SWITCH WESLOCK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000232 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   WESTLOCK هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   WESTLOCK یتراجت مان   C2004-BV-C20 لدم یلرتنک  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

قرش نونف  یتعنص  تراجت 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه زج  یا  هنیزه  چیه  .ددرگ  یم  داهنشیپ  در  بجوم  اهداهنشیپ  یراذگراب  مدع  .ددرگ  میظنت  تسویپ  حرش  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشن جرد  روتکاف  شیپ  هناماس و  رد  مالقا  یلصا 

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   DZ- 10G- 1ADZ- 10G- 1A  ربمان ربمان تراپ   تراپ اباب     omronomron چیئوس   چیئوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 122122

LIMIT SWITCH WESLOCKLIMIT SWITCH WESLOCK ناونع : : ناونع 123123
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5900477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ هناخروتوم  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000447 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

پمتریا هدننک  هضرع  عجرم  لدم 39819430  یراوید  ژافوش  جیکپ  هعطق  نز  هقرج  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناریا روتالوگر  هدننک  هضرع  عجرم  جیکپ  نکمرگبآ و  یساش  هدنرادهگن   IRC تسب الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

رادیاپ داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   K.E.E.M یتراجت مان   2ZR-FE لدم تاسیسات  گید  لماک  تاتسومرت  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  یتراجت  مان   LFL لدم لعشم  هعطق  هلر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تاترما تراجت  هشیدنا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   IMMERGAS یتراجت مان   ZEUS 24 لدم  KW 24 یشیامرگ راد  لعشم  تینوی  جیکپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زیر ین  دیفس  نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   PILLARD یتراجت مان   NOVAFLAME لدم زوس  هناگود  لعشم  یقرب  ریش  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ناسورین سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   LS یتراجت مان   A 100 نایرج تدش  یکیرتکلا  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
یناسیس لیمج  هدننک  هضرع  عجرم  رف 2567  امرگ  ناریا  یتراجت  مان  تاسیسات  روتایدار  دربراک  لدم 113   in 2\1 ریش الاک :  مان 

تسد 15 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  / دشابیم الاک  لیوحت  زا  دعب  هامکی  تخادرپ   / تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   / دنشاب یلامش  ناسارخ  یموب  اهدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یترفاسم نسحم  سدنهم  هرامشاب 09155898505

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3155000-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزومآ یشزومآ هناخروتوم   هناخروتوم لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 124124
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sc1، هغارم ، افلج ، هپتزیربت ، بارس ، رهش دنرم  ، رهش هنایم  ، رتسبش زکارم  رد  تخوس  نزاخم  یارب  چیئوس  ولف  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001469 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  شجنس  نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Corona60 لدم تاعیام  نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  الاک :  مان 
شجنس نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب 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

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

5900700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تیمیل   Limit Switch یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخوس تخوس نزاخم   نزاخم یارب   یارب چیئوس   چیئوس ولف   ولف بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 125125

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل   Limit SwitchLimit Switch ناونع : : ناونع 126126
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ناتسدرک یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5900879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هیهت  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  هریگتسد .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004838000033 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
ینیدلا ءاهب  یفطصم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1850  یچیئوس  راکوت  لفق  الاک :  مان 

ددع 77 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان   9972B دک  mm 70 لوط یجنرب  سنج  یرتویپماک  دیلک  اب  سیورس  یبالگ  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 59 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
شیک ناریا  اپکآ  هدننک  هضرع  عجرم   SKALA یتراجت مان   LVG200-1250 لدم هرجنپ  رد و  یموینیمولآ  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 59 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

یدیشر اضر  هدننک  هضرع  عجرم  زابیر  یتراجت  مان  لدم 070   mm 70 ینامتراپآ یسیورس و  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 17 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هیهت  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  هریگتسد .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617739433 یتسپ :  دک  یزار ،  یایرکذ  دمحم  راولب   2/17 ناراهب   جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33730501-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33777066-087 :: 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

یتسویپ5899171 تاصخشم  قباطم   DZ-10G-1A ربمان تراپ  اب   omron چیئوس هحفص 110)ورکیم  چیئوس  ( چیئوس

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

یریوصت5899673  KVM هحفص 39)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تساوخرد5900023 قبط  ما  یو  هحفص 39)یک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کر5900091 - هنایار مر  هکبش -  تراک  هنایار - وی  یپ  یس  هنایار -  هیذغت  عبنم  هکبش -  اتید  چیئوس 
کسید دراه  هنایار -  رورس   - هنایار کر  لیر  رورس -

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت5900127  KVM هحفص 39)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هریگتسد هریگتسد ناونع : : ناونع 127127
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگتسد5900208 چیوس 2  KVM هاگتسد 3 - دراه 12  ددع 2- لانرتسکا 1  کسید  هحفص 39)دراه  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5900384LIMIT SWITCH WESLOCK(110 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

یشزومآ5900477 هناخروتوم  هحفص 110)لیاسو  چیئوس  ( چیئوس

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

تخوس5900537 نزاخم  یارب  چیئوس  ولف  بصن  هحفص 110)هیهت و  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5900700 تیمیل   Limit Switch(110 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5900736 - ردروکر - نیبرود هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناریا5900795 چیئوس  باه  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 110)هریگتسد5900879 چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SABA-84-291 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-08-14هرامش عورش 09-08-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5899568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ هارمه 09167874962 هرامشاب  یرادا  تاعالطا  بسک  تهج  رهشمرخ ) هاگورین  کیلوردیه (  راشف  چوس  دیرخ  دانسا  دناسریم  عالطا  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن لصاح  سامت  باطتسم  سدنهم  یاقآ  اب 09163513476  ینفو  رهم  یلامج 

لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیلوردیه کیلوردیه راشف   راشف چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

کرالک کرالک کارتفیل   کارتفیل یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 129129
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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 07 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5899956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرالک کارتفیل  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003316 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کارتفیل الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
روتوم بآ  یامد  یگنشف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

روتوم بآ  یامد  جیگ )  ) رگناشن الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نغور جیگ  هلول  ای  جیگ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

روتوم بآ  یامد  یگنشف  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
تخوس پمپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

رکار دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

رکار دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یلام  داهنشیپ.دشابیم  هنومن  دات  هیارا و  هب  طونم  الاک  دیرخ.دشابیم  یرابتعا  طقف  دیرخ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن یسررب  لباق  ینف  تاصخشم 

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

25132-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  ملق  14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288003576 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

رکار دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
رکار دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

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

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1414 ناونع : : ناونع 130130

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باراد نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

DARAB-21-1117247 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5900697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس رشرپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

کیلوردیه5899568 راشف  چوس  هحفص 115)دیرخ  چوس  ( چوس

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

کرالک5899956 کارتفیل  یکدی  هحفص 115)مزاول  چوس  ( چوس

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

.دشاب5900149 یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  تاعطق  ملق  هحفص 115)14 چوس  ( چوس

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

چوس5900697 رشرپ  هحفص 115)دیرخ  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چوس چوس رشرپ   رشرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131
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یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5899295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000305 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
دیریگب سامت  یلخاد 123  هرامش 88353036- اب  یرادا  تاعاس  رد  دیدزاب  تهج  هدیدرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنوگره تهج  دوش .  یم  تخادرپ  دقن  تروص  هب  دشاب .  یم  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  هیلک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیئامرفب لصاح  سامت  هارمهرامش 09128812934  اب  لاوس 

1101091288000009 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAK یتراجت مان   KAYAK DD1 لدم ریوصت  رسکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمهرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج  دوش .  یم  تخادرپ  دقن  تروص  هب  دشاب .  یم  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  هیلک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرفب لصاح  سامت   09128812934

8817643365 یتسپ :  دک  یدرکهد ،  هللا  تیآ  نادیم  زا  رتالاب  - یلامش یسودرف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222114-038  ، 32221447-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222480-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 132132

ریوصت ریوصت رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 133133
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110069  هرامش  ( vhf ویدار درب  لنپ   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985005784 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا نابات  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نابات  یتراجت  مان   1510D22 لدم یدحاو  ود  تسیب و  یتوص  نوفیآ  لنپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدحاو یدحاو ودود   وو   تسیب   تسیب یتوص   یتوص نوفیآ   نوفیآ لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 134134
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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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یروتکرفر 10  تلو  ید 12  یا  لا  باهش  نادرگ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعتب 10   PA400 ریاف یلپمآ 

1101091931000153 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DC یتراجت مان   PA2400 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NSHN-5 باهش لدم  یروتکلفر  نادرگ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/24 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

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

سنارفنک5899295 نلاس  یتوص  هحفص 118)متسیس  توص  ( توص

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

ریوصت5899416 هحفص 118)رسکیم  توص  ( توص

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

یدحاو5899637 ود  تسیب و  یتوص  نوفیآ  هحفص 118)لنپ  توص  ( توص

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

دادعتب5900103  PA400 ریاف یلپمآ  یروتکرفر -  تلو  ید 12  یا  لا  باهش  نادرگ  هحفص 118)غارچ  توص  ( توص

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

رتویپماک5900481  USB مدوم - لاتیجید یرادرب  ریوصت  نیبرود  - لانرتسکا کسید  دراه  هنایار - رگپاچ 
هروتوم زاورپ 6  دومع  داپهپ  یبیج -

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

یناریا5900742 چنیا  هحفص 11)نویزیولت 42  نیبرود  ( نیبرود

دادعتب دادعتب   PA400PA400 ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ یروتکرفر -  -  یروتکرفر تلو   تلو   1212 یدید   یایا   لالا   باهش   باهش نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 135135
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ   :: 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

5899261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع چنیا 2 روتینام 27 .1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع چنیا 1 روتینام 20 .2

ددع سومو 4 دروب  یک  .3
1101090405000079 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ییایمیش  عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمضروتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3365166519 یتسپ :  دک  هنیکس ،  تشهب  یجورخ  نیوزق  - جرک نابوتا  رتمولیک 5  جرک  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34764050-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34764060-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع سومو  44 سومو دروب   دروب یکیک   ددع  33.. ددع 11 چنیا   چنیا 2020 روتینام   روتینام ..22 ددع   ددع 22 چنیا   چنیا روتینام  2727 روتینام .. 11 ناونع : : ناونع 136136
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5899346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  تساوخرد  ادج  روتینام  اب  پوکسدیالگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000324 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دازون لافطا و  یاه  هغیت  یاراد  ادج  روتینام  اب  پوکسدیالگ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای تکرش  اب  هیلختو  یریگراب  هیارک  تایلام  لیبق  زا  اه  هنیزه  هیلکدشاب  دم  یا  تیاس  رد  تکرش  دشاب  یس  را  یا  دک  یاراد  دم و  یا  تیاس  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  هب  دیاب  مالقا  دشاب  یم  هدنرب  هاگشورف 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5899385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تساوخرد   تساوخرد ادج   ادج روتینام   روتینام اباب   پوکسدیالگ   پوکسدیالگ ناونع : : ناونع 137137

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 138138
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تسویپ تاصخشم  اب  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003912000027 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  وسارف  هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  وسارف  یتراجت  مان   FCR-2880 لدم یکشم  یسراف  ایدم و  یتلوم  دیلک  یاراد  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وسارف  هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  وسارف  یتراجت  مان   FOM-512 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  مشق  سلطا  وکاین  هدننک  هضرع  عجرم  وکاین  یتراجت  مان   NIACO NC55DL-PG لدم  NC55 ینیم هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2230H لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 2 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
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5899390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  زیاس 19/5   XL2020AI لدم نژیو  سکیا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000056 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهنیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XL2020AI لدم  in 19/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

( الاک لیوحت  زا  سپ  زور   10  ) یدقن هیوست : هوحن  مود -) قاتشم   ) ناهفصا نوخ  لاقتنا  رابنا  لیوحت : لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هارمه   هارمه   19/519/5 زیاس   زیاس   XL2020AIXL2020AI لدم   لدم نژیو   نژیو سکیا   سکیا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 139139
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5899481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  دادعت و  هب  روتینام  سیک و   - رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000167 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

یدیمع الیهس  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ET2400A لدم  ALL-IN-ONE PC هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
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 8 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت هبهب   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک  - - رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  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

5899613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  MSI هنایار روتینام و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000118 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  MSI هنایار روتینام و  سیک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSIMSI هنایار   هنایار وو   روتینام   روتینام سیک   سیک ناونع : : ناونع 141141
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یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5899632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت رد  قیقد  لدم  چنیا  هاگتسد 22 چنیا 1 گنوسماس 24  روتینام  هاگتسد   2

1101091785000089 زاین :  هرامش 
یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   23P700G لدم  in 23 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

S22F350FH ": لدم 22 :C24F390 و  چنیا لدم 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  یمسر  روتکاف  لاسرا  نیح 

ددرگ تسویپ  قیقد  روتکاف  شیپ 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 142142
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دابآ سراپ  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

5899647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ هگرب  قبط  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 2  هب  سالپ  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005801000177 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   1942S/M لدم  in 19 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج لیوحت  زا  دعب  هامود  فرظ  یتخادرپ  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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

5900009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  ( G PLUS GDM-2751N 27 MONITOR تاصخشم :  اب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049002985 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   1942S/M لدم  in 19 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: الاک لیوحت  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  ( G PLUS GDM-2751N 27 MONITOR تاصخشم :  اب  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک  .ریا  ناریا  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   22 دادعت   دادعت هبهب   سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 143143

تسا تسا هام   هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن تسا   تسا هباشت   هباشت تهج   تهج دکدک   ناریا   ناریا ( ( G PLUS GDM-2751N 27 MONITORG PLUS GDM-2751N 27 MONITOR تاصخشم :  :  تاصخشم اباب   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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 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

5900058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تاصخشم  اب  l -  46  " چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000122 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH460 لدم  in 46 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

زادرپ نایار  ناتسزوخ 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ههام لقادح 3  ینامز  هزاب  رد  ( تیفیک دیئات  الاک و  تفایرد  زا  سپ   ) تخادرپ ، هقطنم یلام  روما  طسوت  دیرخ  یگنیدقن  نیمات  رد  ریخات  هب  هجوتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا تخادرپ  لباق 

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناحیروبا کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپب  ینف  تاصخشم  تسا و  هدش  باختنا  هنومن  ناونعب  دک  ناریا  × یناریا چنیا  روتینام 24 هاگتسد  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094137000033 زاین :  هرامش 

ناحیروبا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1315794831 یتسپ :  دک  ناحیروبا ،  کینیلک  ید  یرظن  دیهش  نابایخ  شبن  یبونج  نیطسلف  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404155-021  ، 66950823-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66469440-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4646  " " چنیا چنیا بسح   بسح ربرب   رگشیامن   رگشیامن زیاس   زیاس یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 145145

.دشابیم .دشابیم تسویپب   تسویپب ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تسا   تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هنومن   هنومن ناونعب   ناونعب دکدک   ناریا   ناریا ×× یناریا یناریا چنیا   چنیا روتینام  2424 روتینام هاگتسد   هاگتسد 33 ناونع : : ناونع 146146

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

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

ددع5899261 سومو 4 دروب  یک  ددع 3. چنیا 1 روتینام 20 ددع 2. چنیا 2 روتینام 27 هحفص 122)1. روتینام  ( روتینام

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

دشاب5899346 یم  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  تساوخرد  ادج  روتینام  اب  هحفص 122)پوکسدیالگ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5899385 تاصخشم  اب  رتویپماک  هحفص 122)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

ربتعم5899390 یتناراگ  اب  هارمه  زیاس 19/5   XL2020AI لدم نژیو  سکیا  هحفص 122)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ5899425 رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 83)هاگتسد  سسکا  ( سسکا

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

یتسویپ5899481 کرادم  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  دادعت و  هب  روتینام  سیک و   - هحفص 122)رتویپماک روتینام  ( روتینام

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

5899613MSI هنایار روتینام و  هحفص 122)سیک  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 122)روتینام5899632 روتینام  ( روتینام

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

ددع5899647 دادعت 2  هب  سالپ  یج  هحفص 122)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هباشت5900009 تهج  دک  ناریا  ( G PLUS GDM-2751N 27 MONITOR تاصخشم :  اب  روتینام 
تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا 

هحفص 122) روتینام  ( روتینام

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

590005846  " چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  هحفص 122)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

نزاخم5900189 لرتنک  شیاپ و  گنیروتینام ، متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تایلمع  ماجنا 
هاگتسیا تخوس 8 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم5900356 تسا و  هدش  باختنا  هنومن  ناونعب  دک  ناریا  × یناریا چنیا  روتینام 24 هاگتسد  3
.دشابیم تسویپب  ینف 

هحفص 122) روتینام  ( روتینام

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

امد5900634 هدهاشم  تبث و  یریگ و  هزادنا  دربراک   PLC امد هحفص 24)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام5900850 لرتنک و  هحفص 24)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5899269 رادم  نیبرود  هکبش  هحفص 72)لدبم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دص5899700  ) سودرف غاب  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تازیهجتدیرخ 
 ( یراتکه

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریگ5900751 هزادنازکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 11)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5900068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110196  هرامش  رازفا ) مرن   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985005790 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   GH22 لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

روتکاف و5899193 شیپ  یراذگراب  تسویپ -  تسیل  قبط  زاین  درومکرادم  تسویپ -  تسیل  قبط  دیرخ 
.تسا یمازلا  هناماس  رد  تکرش ، کرادم  ریاس 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یکشم یکشم لانرتنیا   لانرتنیا رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید   ناونع : : ناونع 147147

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

رورس 58996122022 زودنیو  هحفص 11)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نما5899638 کسویک  رازفا  مرن  ددع  کی  هاگتسد و  هحفص 11)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلاع5899683 شزومآ  عمتجم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هیلک  هب  طوبرم  وما  هحفص 11)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کرادم5899967 یراذگراب  لاس ،  کی  تدم  هب  تسویپ  طیارش  اب  قباطم  سوریو  یتنآ  سنسیالدیرخ 
تسا یمازلا  هدش  هتساوخ  دانسا  و 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشم5900068 لانرتنیا  رتیار  ید  یو  هحفص 132)ید  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا5900099 مرن  رد  یراذگراب  لیاف pdf و  هب  لیدبت  یدنب و  هشوپ  هدنورپ ،  تایوتحم  هیلک  نکسا 
هنازور رامآ  هیهت  وکس و  یناگیاب 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5900144 مرن  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5900153Bitdefender سوریو یتنآ  هلاسکی  هحفص 11)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی5900236 یتینما  لاو  ریاف  تخس  هحفص 11)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5900238xg330 سوفوس لاوریاف  هلاسکی  سنسیال  هحفص 11)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5900305(LPG  ) عیام زاگ  گنیرتیم  دیکسا  یزادنا  هار  نویساربیلاک و  یرازفا ، مرن  صقاون  هحفص 6)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

.دامرف5900424 هجوت  تسویپ  لیاف  هحفص 11)هب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیپ5900524 امتح  ینامزاس  عماج  هخسن  یناریا )  ) شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال  هخسن   3400
ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5900712( یرازفا مرن  ینابیتشپ  تامدخ  سانشراک  ) ینف یورین  رفن  هحفص 5)نیمات 20  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

لیبدرا5900176 ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  یریوصت )  تراظن   ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ 
یتسویپ لیاف  قبط  دابآ )  سراپ  هاگدورف  لیبدرا ،  هاگدورف  ) 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهاش 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 17 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5899503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یقرب 2*2  شیامن  هدرپ  هاگتسد  نوسپا E01 و 15  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  هب 18  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..و تکاد  سکاب ، لباک ،  هیاپ ،  یزادنا ( هار  بصن و  یاه  هنیزه  هارمه  هب 

1101094209000198 زاین :  هرامش 
دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-S6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

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

.ددرگ تبث  هناماس  رد  یتناراگ  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 

.دشاب یم  رودقم  اههاگتسد  بصن  روتکاف و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 14  هیوست 
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  صقاون  یاراد  هک  یاهتمیق  داهنشیپ  هب 

رکشت اب 

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215075-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب5899503 یقرب 2*2  شیامن  هدرپ  هاگتسد  نوسپا E01 و 15  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  هب 18  هحفص 134)زاین  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

یقرب یقرب   22 ** 22 یقرب   یقرب شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ هاگتسد   هاگتسد   1515 وو     E0 1E0 1 نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   1818 هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 148148
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  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 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

5899687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HSE دحاو یمالعا  یصاصتخا  طیارش  طباوظ و  تیاعر  اب  رهشمرخ  ردنب  ییایرد  کیفارت  لرتنکزکرم  یاه  هشیش  یوشتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000180 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم دشاب .  یم  یمازلا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب ( هتشاد  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر  ازریم  یاقآ  بانج  یرادا :  میات  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان 

06153507676  – 09163308791

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

ردنب5899687 ییایرد  کیفارت  لرتنک  زکرم  یاه  هشیش  هحفص 135)یوشتسش  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

ردنب ردنب ییایرد   ییایرد کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم یاه   یاه هشیش   هشیش یوشتسش   یوشتسش ناونع : : ناونع 149149

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