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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

140 1140 1 نابآ   نابآ   1414 هبنش   هبنش 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   163,510هکس , 000163,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   98مهرد ,59098 ,590

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   154,450هکس , 000154,450 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس234,000234,000رالد سیئوس کنارف   364,000364,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   271رالد ,700271 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   96لایر ,48096 ,480

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 360وروی ,550360 ژورن550, ژورن نورک   35,40035,400نورک

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا14,454,00014,454,000یالط سیلگنا دنوپ   411دنوپ ,740411 نپاژ740, نپاژ نینی   دصکی   246دصکی ,880246 ,880

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
(( 1212))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9999))

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

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

زا 96 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( 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  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001036000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CBD1000 لدم  Rototype کچ هتسد  پاچ  هاگتسد  یرازفا 80  مرن  یرازفا و  تخس  ءاقترا  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 2000CBD هب

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ نیمأت و  لک 

:: 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

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

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145906-T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915224 :: هرازه هرازه 1401/08/28دکدک    : ءاضقنا خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

”P/F : ” BRUEL&KJAER دیرخ 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

RototypeRototype کچکچ   هتسد   هتسد پاچ   پاچ هاگتسد   هاگتسد   8080 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 11

”” P/F : ”  BRUEL&KJAERP/F : ”  BRUEL&KJAER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145906-BA/T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5915254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BRUEL & KJAER یکدی تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001442000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915345 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  یرظتنم  دمحم  دیهش  هاگورین  یطاسبنا  نیبروت  دحاو  کی  لرتنک  متسیس  تخاس  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا یرظتنم  دمحم  دیهش  هاگورین  یطاسبنا  نیبروت  دحاو  کی  لرتنک  متسیس  تخاس  یحارط و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
12:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرب هرهب  تنواعم  بنج  هاگورین  نابایخ  قفش  راولب  نهآ  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا   ، 8178615651 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BRUEL & KJAERBRUEL & KJAER یکدی یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 33

هاگورین هاگورین یطاسبنا   یطاسبنا نیبروت   نیبروت دحاو   دحاو کیکی   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 96 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/10/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلال لپ  لحم  رد  قیرح  افطا  تازیهجت  ینمیا و  منتسیس  بصن  هدنام  یقاب  یاهراک  لیمکت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا تازیهجت   تازیهجت وو   ینمیا   ینمیا متسیس   متسیس بصن   بصن هدنام   هدنام یقاب   یقاب یاهراک   یاهراک لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 96 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسفا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14:30   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914425 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 15   - 1401/09/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک لوط 50  هب  اردص  رهش  رد  دوجوم  یرون  ربیف  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  تخاس  راذگ -  هیامرس  بذج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   13/750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ : 

اهدادرارق دحاو  مود -  هقبط  اردص -  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ -  راولب  اردص -  رهش  سراف -   :: سردآ سردآ

36562091-36414414-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

second announcement :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52/03-1401/103 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: NOV 2022 1401/8/10 - 9:30A.M UNTIL SATURDAYهرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
05 NOV 2022 1401/8/14 BY 2:00PM

Tehran Times :: عبنم :: 9:30am on sunday 04 dec 2022 1401/9/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Leasing STM optical 1+1 protected fiber link between nurduz and copenhagen for 3 years in accordance with the یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
technical specification and other terms and conditions mentioned in the tender document

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

00982122167053 :: نفلت :: www.iriboffce.ir/tendersنفلت 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار تخاس   تخاس راذگ -  -  راذگ هیامرس   هیامرس بذج   بذج ناونع : : ناونع 66

Leas ing STM optical 1+1  protected fiber linkLeas ing STM optical 1+1  protected fiber link ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 96 ھحفص 8 
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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

کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913819 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  یرادرهش  قطانم  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سدقم  دهشم  یرادرهش  قطانم  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,516,620,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,275,831,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  دهشم 
14:00 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ،  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه ،  هقبط  دهشم ،  یرادرهش 

:: 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

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004572000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915142 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,544,825,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/11/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناحیروبا هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنوامد  نابایخ  نارهن   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 96 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5915142 تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 8)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیسره ناتسرهش  تشادهب  هکبشوادهش  ناتسرامیب  هکبشورازفاتخس  ..... ، رازفا مرن  تشادهگنو  ینابیتشپ  هب  طوبرمروما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030268000022 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

نیسره تشادهب  هکبشو  ناتسرامیب  2 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم هعبات  زکارمو  تشادهب  هکبشو  ناتسرامیبرد  زاین  دروم  یاهتفیش  ساسارب  یصصخت  یورین  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس رازفا ، ، رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما 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 96 ھحفص 10 
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5914145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

JOVIAN سنسیال نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس ناراکمه  تکرش  ناراکهار  هچراپکی  متسیس  اب  لاصتا  تیلباق  اب   HSE متسیس ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094108000015 زاین :  هرامش 

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متسیس ناراکمه  تکرش  ناراکهار  هچراپکی  متسیس  اب  لاصتا  تیلباق  اب   HSE متسیس ریز   :: 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

JOVIANJOVIAN  سنسیال سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 111 1

متسیس متسیس ناراکمه   ناراکمه تکرش   تکرش ناراکهار   ناراکهار هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس اباب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق اباب     HSEHSE  متسیس متسیس ریز   ریز ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 96 ھحفص 11 
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مق هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامرف هعلاطم  تقداب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  ) مق هاگشناد  تهج  گنیتناکا  رازفا  مرن  هتسب  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000127 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روآ نف  شیوپ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  روآ  نف  شیوپ  سراپ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   IBSng یکینورتکلا رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دامرف هعلاطم  تقداب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  ) مق هاگشناد  تهج  گنیتناکا  رازفا  مرن  هتسب  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکپ متسیس  قیرط  زا  ریواصت  لاسرا  طباوض ، ،  بوچراچ  رد  دورهاش  راهب  ناتسرامیب  یاه  نکسا  یت  یس  شرازگ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناهام تروپیرددع  2000 دادعت نیگنایماب 
1101092600000235 زاین :  هرامش 

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 2000 دادعت : 
1402/08/30 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت نیگنایم  اب  سکپ  متسیس  قیرط  زا  ریواصت  لاسرا  طباوض ، ،  بوچراچ  رد  دورهاش  راهب  ناتسرامیب  یاه  نکسا  یت  یس  شرازگ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناهام تروپیر  ددع   2000

همیب باسحاصافمو  تایلام  نتفرگرظنرداب  هدش و  ماجنا  یاه   CT لک غلبمزا  یدصرد  ساسارب  تمیق  داهنشیپ 

3617747667 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  زربلا  نامتخاس  یرون - نابایخ  زربلا -  کرهش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247642-023  ، 32392817-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32392818-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیتناکا گنیتناکا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1313

ناتسرامیب ناتسرامیب یاه   یاه نکسا   نکسا یتیت   یسیس   شرازگ   شرازگ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 96 ھحفص 12 
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ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ایوپ سراپ  طابترا  اریو  تکرش  یدیدمت  یتنرتنیا (  هربراک  شیوداپ 20  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000243 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب --  یم  ههام  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33358774-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزخ تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  نارهت و  داتس  رد  دانسا ) ویشرآ  رلیافوریم (  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا یروانف  دحاو 

1101093445000129 زاین :  هرامش 
رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسکی تدم  هب  رزخ  تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  نارهت و  داتس  رد  دانسا ) ویشرآ  رلیافوریم (  رازفا  مرن  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش تسویپ  راک  حرش  لیصفت و  هب 

.دوش یراذگراب  ...و  یراک  قباوس  روتکاف ، شیپ 

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

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

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتنرتنیا یتنرتنیا هربراک   هربراک   2 020 شیوداپ   شیوداپ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1515

(( دانسا دانسا ویشرآ   ویشرآ رلیافوریم (  (  رلیافوریم رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزرف نویساموتا  رد  تاسلج  تیریدم  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094108000014 زاین :  هرامش 

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیزرف نویساموتا  رد  تاسلج  تیریدم  لوژام   :: 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

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یموب  یزاس  یزاجم  تخاس  ریز  تیریدم  هچراپکی  هناماس  یدنمزاین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000344 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

39903206 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقطنم یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزرف نیزرف نویساموتا   نویساموتا ردرد   تاسلج   تاسلج تیریدم   تیریدم لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1717

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم یموب   یموب یزاس   یزاس یزاجم   یزاجم تخاس   تخاس ریز   ریز تیریدم   تیریدم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رال اضر  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092702000011 زاین :  هرامش 

رال ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813133 یتسپ :  دک  ناضمر ،  یادهش  نابایخ  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  ناتسرال  سراف  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268757-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268756-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090233000008 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یزیزع دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 270 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: 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 تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 1919

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2020
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یلغش  یصصخت  رازفا  مرن  یشزومآ  یاه  هرود  یرازگرب  یراپس  نورب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000343 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

38494236 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
38494238 - 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یموب  یزاس  یزاجم  تخاس  ریز  تیریدم  هچراپکی  هناماس  یدنمزاین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000346 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

39903206 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقطنم یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلغش یلغش یصصخت   یصصخت رازفا   رازفا مرن   مرن یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب یراپس   یراپس نورب   نورب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2 12 1

یموب یموب یزاس   یزاس یزاجم   یزاجم تخاس   تخاس ریز   ریز تیریدم   تیریدم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یدنمزاین   یدنمزاین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قبط کینورتکلا  تسپ  سیورس  یزادنا  هار  بصن و  ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000227 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871140 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ   RFPRFP  قبط قبط کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 96 ھحفص 17 
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتکرح هدنهد  صیخشت  هاگتسد  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000310 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دوش هعلاطم  افطل  - تسویپ لیاف  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  15 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  هدومن و  رهم  لیمکت و  ار  تمیق  زیر  تسا  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142206-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5914207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ریداقم  تروص  قباطم  درمال  ییامیپاوه  یریگتخوس  نزاخم  یور  رب   High Level Alarm متسیس بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001395000048 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هب.دشاب  هتشاد  تقباطم  خرن  مالعا  گرب  ریداقم و  تروص  رد  یداهنشیپ  غلبم.دشاب  یگدروخ  طخ  هابتشا و  نودب  ریداقم  تروص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  نفلت 32295046  اب  ای  9171846965و  یلیهس یاقآ  اب  دیدزاب  تهج.دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  ریداقم  تروص  هیارا  نودب  یداهنشیپ 

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295046-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتکرح یتکرح هدنهد   هدنهد صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

ییامیپاوه ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس نزاخم   نزاخم یور   یور ربرب     High Level AlarmHigh Level Alarm  متسیس متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 96 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نورزاک ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبآ قیرح  ءافطا  متسیسر  یناسر  زورب  ءارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093598000008 زاین :  هرامش 

نورزاک ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ژاپمپ ثادحا  تخاس و  سیورس :  مان 

رتم 250 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هژورپ ماجنا  تهج  ءارجا  لحم  زا  دیدزاب  هدش  یرادیرخ  مزاول  هیلک  نیاشنشتآ  هدات  نتفرگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7313843577 یتسپ :  دک  نورزاک ،  یعامتجا  نیمات  یصصخت  هاگنامرد   - هافر کناب  یوربور   - یتعیرش نابایخ  - نورزاک نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42211208-071  ، 42218541-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42211109-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبآ یبآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب وو   ءارجا   ءارجا ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 96 ھحفص 19 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راطع کرهش  رد  یناشن  شتآو  ینمیا  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001258000062 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/08/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  ...و  اهیرادرهش  ینمیا  تامدخو  یناشن  شتآ  یاهنامزاس  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: 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

یناشن یناشن شتآو   شتآو ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 96 ھحفص 20 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط   ch4 عجرم زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000282 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   AY-330-F لدم رگالاتید  یژراش و  یرتاب  یاراد LCD و  یگناخ   CH4 و CO زاگ تشن  هدنهد  رادشه  روتکتد  الاک :  مان 

ناسیآ دنمشوه  تعنص  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم  ناسیآ  دنمشوه  تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   GD105-S-F1 لدم رگالاتید  یژراش و LCD و  یرتاب  اب  یتعنص   CH4 و CO زاگ تشن  هدنهد  رادشه  روتکتد  الاک :  مان 

ناسیآ دنمشوه  تعنص  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم  ناسیآ  دنمشوه  تعنص  ناماگشیپ  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ زاگ  بیکرت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   CALGAS یتراجت مان   Lit 58 تیفرظ  Disposable لدم  LEL CH4 In Air نویساربیلاک ردنلیس  الاک :  مان 

انایرآ نایوپهر 
ددع 1 دادعت : 

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

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگالاتید رگالاتید وو   یژراش   یژراش یرتاب   یرتاب وو     LCDLCD  یاراد یاراد یگناخ   یگناخ   CH4CH4  وو   COCO زاگ   زاگ تشن   تشن هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2828
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب گرب  هئارا  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هعبات  یاه  هاگتمادن  کشورتکلا  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  و 
1101003143000862 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  دیدزاب و  گرب  هئارا  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  هعبات  یاه  هاگتمادن  کشورتکلا  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هبعش 5  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلاصم اب  قیرح  مالعا  یزادنا  هارو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091440000017 زاین :  هرامش 

نارهت جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

201 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771616753 یتسپ :  دک  کالپ 327 ،  ربخم    هاگتسیا  زا  دعب  نارواخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33685611-021  ، 33685601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33033025-021 :: 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

هعبات هعبات یاه   یاه هاگتمادن   هاگتمادن کشورتکلا   کشورتکلا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع 2929

حلاصم حلاصم اباب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا یزادنا   یزادنا هارو   هارو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3030
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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 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاداهنشیپ تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   P/F Fire and Gas Detection System تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  ینف و 

1101097224000129 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

FIRE AND GAS DETECTION یتراجت مان   FP-14 لدم  IP42 تظافح هجرد   A 3 نایرج تدش   V 230 ژاتلو یکیرتکلا  تازیهجت  راکدوخ  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   SYSTEM

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میظنت و یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   P/F Fire and Gas Detection System :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییامیپاوه5914207 یریگتخوس  نزاخم  یور  رب   High Level Alarm متسیس بصن  هحفص 17)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینف ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   ًافطل   ًافطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   P/F Fire and Gas Detection SystemP/F Fire and Gas Detection System ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   میظنت   میظنت یلام   یلام وو  

3131
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011734 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011734 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

ییایرد عیانص  هعسوت  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 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

5913974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  زیهجت  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001026000007 زاین :  هرامش 

ییایرد عیانص  هعسوت  قودنص  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عبرم رتم  یدودح 6  تحاسم  هب  رورس  قاتا  داجیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کر ویسپ 

رورس قاتا  یتینما  یتدورب و  تازیهجت 
دامرف لصاح  سامت  یمیحر  سدنهم  یاقآ  یلخاد 115  هرامش 88528872  اب  تمیق  مالعا  دیدزاب و  تهج 

1576855415 یتسپ :  دک  هرامش 150 ،  ینیسح - یادتبا خ  یتخت - م  یتشهب - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88766600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88177072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 3232

رورس رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3333
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1155-PHD-05319 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: 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

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشمدک  ناریا  ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  یزادنا  هارو  بصن  اب  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000203 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

ربیف ربیف هبهب   لباک   لباک هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 3535
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ناتسرل نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرل ناتسا  بعش  هرادا  رد  لیوحت  ربتعم و  همان  تنامض  اب   HWIC-2FE لدم رتور  لوژام  ددع  ود  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003624000071 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   NM-2FE2W-V2 لدم هکبش  رتور  هعطق  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامیرن سدنهم   ) یگنهامه تهج  نفلت  یتسپ 68468533341 و  دک  یولع  دجسم  یوربور  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  رد  عقاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(09388026655

6817713656 یتسپ :  دک  مود ،  رنه  هچوک  نمهب -  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336580-066  ، 33243307-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3229566-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000088 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  رتور  دیرخ  - 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  هدش  ءاضما  رهم و  لیمکت و  تروصب  یتسویپ  کرادم  دانسا و  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم مالعا  دودرم 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: 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 رتور   رتور هعطق   هعطق لاصتا   لاصتا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3636

رتور رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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ناراهب هژیو  هیحان  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تنیوپ و  سسکا  سلریاو و  هکبش  تراک  وکسیس و  یتیریدم  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005605000130 زاین :  هرامش 

ناراهب هیحان  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL180 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم دقن  ریغ  تروص  هب  تخادرپ  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617818381 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  هب  هدیسرن  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33772995-087  ، 33784884-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33784884-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش لباک   لباک وو   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا وو   سلریاو   سلریاو هکبش   هکبش تراک   تراک وو   وکسیس   وکسیس یتیریدم   یتیریدم چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 3838

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط وو ....  ....  توا   توا یلپ   یلپ ناونع : : ناونع 3939
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تسویپ تسیل  قبط  توا و ....  یلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000288 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیب هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DATAVIDEO هدنزاس عجرم   DATAVIDEO یتراجت مان   SE-2850 لدم هلاناک  یریوصت 8  رسکیم  الاک :  مان 

هژارف نارهت  یللملا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هرقرق الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 832  یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ یتناراگ /  .هدنشورف  هدهع  هب  امیسوادص  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  تکرش  یمالعا  تمیق  لاطبا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یرازگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف دحاو  دات  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  هام  ود  لقادح  تخادرپ  هدازالاباقا 22166413  دیرخ  رومام  شورف /  زا  سپ 

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

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

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

زا 96 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5h6xvj83a23lz?user=37505&ntc=5914575
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5914575?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرمن 50 لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000477 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-515SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

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

بانیم لیوحت  لحم  .دشابیم  هدننک  نببمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5050 هرمن   هرمن لباک   لباک ناونع : : ناونع 4040
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک ی شریذپ  هلزنم ی  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  اضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  تادنتسم 

1101093707000023 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ تادنتسم  هیلک ی  شریذپ  هلزنم ی  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  اضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تارابتعا  صیصخت  ساسا  ارب  یلام  - یرادا لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ.دوب 

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  یلخاد  هکبش  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یموب  هدننک  تکرش 

1101001530000011 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یموب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

هطوبرم نیلوئسم  دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب کناب بعش   بعش یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4242

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس کسید -  -  کسید دراه   دراه عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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SSD 1TB External*4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Samsung EVO or ADATA su serri 250GB*20

HDD SFF 300G 10K or 15K*4
1101001554000274 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  TB 1 تیفرظ  SATA interface لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

یدواد نوتاخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAXDATA یتراجت مان  لدم 3020   GB 250 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-507127-B21 لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

رتسگ منبش  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE یتراجت مان   SATA 1TB لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
سای

ددع 34 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ناویات هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   Ce-775 لدم  Extender USB عون  KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 52 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
یکنوهام یدمحمریم  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24tcl+2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Samsung EVO or ADATA su serri 1TB *34 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Aten USB extender*1

HDD SFF 1.2TB 10K for G9& G10*52
2960/24port TDL&2xsfp+10G*5

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

22163049-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5915019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم یرادا  نامتخاس  مود  هقبط  رد  عقاو   ups قرب نفلت ،  یرونربیف ،  لماش  یرادا  هکبش  یزاسزاب  حالصا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201010074000020 زاین :  هرامش 

اراتسا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  اب  قباطم  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4397837967 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  ردنب  کرمگ  - اراتسآ اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43183399-013  ، 43813399-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43813399-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  وکسیس 3850  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000225 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  ناریا  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 3850 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی هیوست  رتشیب 27871140- تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

upsups قرب   قرب نفلت ،  ،  نفلت یرونربیف ،  ،  یرونربیف لماش   لماش یرادا   یرادا هکبش   هکبش یزاسزاب   یزاسزاب وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 4444

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   38503850 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد چیوس 2  KVM هاگتسد 3 - دراه 12  ددع 2- لانرتسکا 1  کسید  دراه  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001003000069 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 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/22 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 2 دادعت : 

1401/08/22 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

هکبش هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس  -  - 22 لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه -- 11 ناونع : : ناونع 4646
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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 16 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5915069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101001183000176 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد رتسگ  هکیرا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   KG/2911 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

دروی تراجت  تسچ  یچ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   2960S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750-48PS-S لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

متسیس زادرپ  ایدم  نیچ   CISCO یتراجت مان   C3KX-NM-10G لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

مرهج هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54372094-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ ردرد   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مرهج   مرهج هاگدورف   هاگدورف تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت حرش  قباطم  هکبش  بایریسم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000203 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یاه متسیس  نارگ  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   ISR4431-K9-SEC لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

راگن هر  دنمشوه 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5914106 رازفا و  تخس  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  هحفص 10)روما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس5914318 ناراکمه  تکرش  ناراکهار  هچراپکی  متسیس  اب  لاصتا  تیلباق  اب   HSE متسیس هحفص 10)ریز  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتنرتنیا5914475 هربراک  شیوداپ 20  هحفص 10)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تساوخرد5914738 قباطم  یموب  یزاس  یزاجم  تخاس  ریز  تیریدم  هچراپکی  هناماس  هحفص 10)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5914767 تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  هحفص 10)درادناتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5915101  RFP قبط کینورتکلا  تسپ  سیورس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 10)یحارط یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5915297 - روتکناک هنایار -  هیذغت  عبنم  هتسبرادم -  نیبرود  یریوصت -  نوفیآ  یشوگ  هنایار -  لاو  ریاف 
Power IGBT و Power Board هعومجم  - HMI لنپ یکیرتکلا -  کولب  لانیمرت 

 ... Modules و

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 4848
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914332 :: 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

1101093733000282 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 : 

1401/09/15 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 : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

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

1401/09/15 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   99 دادعت   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 یرهش -  -  یرهش   LEDLED  رگشیامن رگشیامن  -  - SDSD  ورکیم ورکیم هظفاح   هظفاح تراک   تراک ناونع : : ناونع 4949
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هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-339-1399 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5913829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  (_ ییا هداج   ) یگدننار ییامنهار و  ولبات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتراظن یتینما و  تاعطق  تازیهجت و  هورگ 

:: 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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ زاوها  زاوها و  هزوح  شوش  زاوها  هباذچ  زاوها  یاهروحم  حطس  رد  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000118 زاین :  هرامش 

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

رهشمرخ زاوها  زاوها و  هزوح  شوش  زاوها  هباذچ  زاوها  یاهروحم  حطس  رد  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط (_(_ ییا ییا هداج   هداج  ) ) یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5050

رهشمرخ رهشمرخ زاوها   زاوها وو   زاوها   زاوها هزوح   هزوح شوش   شوش زاوها   زاوها هباذچ   هباذچ زاوها   زاوها یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5151

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهبهب ناتسرهش  یاهروحم  حطس  رد  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000117 زاین :  هرامش 

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

ناهبهب ناتسرهش  یاهروحم  حطس  رد  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یاه  یدنبرمک  لاپوک و  زاوها  یناثالم  زاوها  رانک  دنورا  نادابآ  زاوها  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000116 زاین :  هرامش 

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

نبرمک لاپوک و  زاوها  یناثالم  زاوها  رانک  دنورا  نادابآ  زاوها  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ناهبهب ناتسرهش   ناتسرهش یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5252

زاوها زاوها یاه   یاه یدنبرمک   یدنبرمک وو   لاپوک   لاپوک زاوها   زاوها یناثالم   یناثالم زاوها   زاوها رانک   رانک دنورا   دنورا نادابآ   نادابآ زاوها   زاوها یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5353

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

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

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

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

5914237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 4121601349 هرامش  یراحتنا /  دض  ینفد  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000184 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیسح ریما  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 3 لوط ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 

هداز هللا  دبع 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

یراذگراب هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / .ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تادنتسم  رد  هدش  همیمض  رادیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  ینفد  تیگ  دیرخ  تهج  مالعتسا  نیا  / .ددرگ

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراحتنا یراحتنا دضدض   ینفد   ینفد تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکیدنا یلال و  ناتسرهش  یاه  هار  حطس  رد  بصن  تهج  تاقلعتم  لیردراگ و  هیاپ  لیردراگ  هحفص  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000119 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایسآ لیفورپ  لیدنب   kg 47 نزو  mm 3 تماخض  m 4/17 لوط هایس  لیردراگ  یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

هخاش 7500 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.334-T دک ناتروی  یلپ  سنج  یکیفارت  هفرط  ود  لیردراگ  لگ  الاک :  مان 
ددع 2080 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 13600 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  کرادم  ندوبن  تروص  رد.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  سامت  هرامش.ددرگیمن 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ لیردراگ   لیردراگ هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم  مرگولیک  اعمج 600  ولیک  مادک 300  ره  دیفس  یئزج  هس  درز و  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000043 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-18  دک  درز  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 12 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-16  دک  دیفس  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 12 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیفس دیفس یئزج   یئزج هسهس   وو   درز   درز یئزج   یئزج هسهس   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 5656

هنیآ هنیآ ییوشور -  -  ییوشور ییوشتسد   ییوشتسد تنیباک   تنیباک تلاوت -  -  تلاوت هساک   هساک  -  - PVCPVC  سنج سنج بذاک   بذاک فقس   فقس هایس -  -  هایس نامیس   نامیس گنس -  -  گنس ردوپ   ردوپ هتسش -  -  هتسش هسام   هسام ریق -  -  ریق ناونع : : ناونع
ییاتچ ییاتچ هچراپ   هچراپ نکشن -  -  نکشن بدحم   بدحم یکیفارت   یکیفارت

5757
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( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  دراد  هک  یتاحیضوت  هباشم و  یاهدک  ناریا  تلع  هب  یتسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ یگنهامه 09123138548 

تسیمازلا ارجا  لحم  دیدزاب 
یرابتعا تخادرپ 

1101096102000831 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینابرق یلع  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 17 بلح ریق  الاک :  مان 
بلح 58 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هسام مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  هتسش  هسام  الاک :  مان 

نت 30 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

امن ردوپ  هدننک  هضرع  عجرم   kg 10 نزو  PP هسیک رپوس  گنس  ردوپ  الاک :  مان 
هسیک 120 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
دنورا دجربز  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   kg 50 تکاپ هایس  نامیس  الاک :  مان 

تکاپ 80 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

یرقاب دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   600x20 cm زیاس  PVC سنج بذاک  فقس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
ریوک مارس  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  انیرام  ینیمز  طسوتم  تلاوت  هساک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

بآ نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  نشبآ  یتراجت  مان  کیتنآ 299  لدم   90x47 cm داعبا راد  شکور   PVC ییوشور ییوشتسد  تنیباک  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 100 زیاس ینوریب  طیحم  نکشن  بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

قجنالیئ یدابع  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   70x220 cm داعبا ینوگریق  یارب  ییاتچ  هچراپ  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
اناداپسا تینارگ  تشهب  تشه  هدننک  هضرع  عجرم  ارفا  لدم  یکیمارس  یگنرف  تلاوت  هساک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 
دحاو 2 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 456 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو 35 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761
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96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیریس ناتسرهش  هتخاس  شیپ  لاد  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000168 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ لاد   لاد دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 5858
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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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم هبعش  نواعت  هعسوت  کناب  هنهد -  یموینیمولآ 7  یقرب  هرکرک  برد  بصن  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000031 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  حرشب  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هنهد  7 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  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

ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  ربارب  هنهد  رد 14  یقرب  هرکرک  عبرم  رتم   234 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  الاک  دک 

1101001463000021 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 234 دادعت : 

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

 . تسویپ ربارب  ناتسا  ناتسرهش  جنپ  رد  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  دات  دروم  ناتسدرک  ناتسا  لخاد  یاهتکرش  تمیق  مالعا  طقف 

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288618-087 :: 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

هنایم هنایم هبعش   هبعش نواعت   نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب هنهد -  -  هنهد یموینیمولآ  77   یموینیمولآ یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5959

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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یلامش ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  لحم  ات  لمح  - ربتعم یتناراگ  یاراد  مالقا  هیلک  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  تاموتا  یاه  برد  تهج  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم یباختنا  دکناریا  - یناریا یالاک  تیولوا  - هدنشورف

1101001371000023 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LA9D80963 لدم  TeSys D روتکاتنک یکیناکم  لفق  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک تیولوا  - هدنشورف هدهع  رب  لحم  ات  لمح  - ربتعم یتناراگ  یاراد  مالقا  هیلک  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  تاموتا  یاه  برد  تهج  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم یباختنا  دکناریا  - یناریا

 : یتسپ دک   ، 2011 کالپ یداهرف  دیهش  هچوک  شبن  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414964649

32727804-058  ، 32727800-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32727801-058 :: 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

تاموتا تاموتا یاه   یاه برد   برد تهج   تهج مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6161
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راسناوخ س )  ) هیمطاف ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092472000003 زاین :  هرامش 
راسناوخ هیمطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناملآ رکناد  روتوم  یاراد  عافترا 260  رد  ضرع 140 داعبا  هب  یقرب  برد  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

راسناوخ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  یلیمکت  تاعالطا  تهج  شورف  زا  سپ  تامدخ  تنامض و  یتناراگ و  یاراد  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یرگج  سدنهم  یاقآ  09910613584

8791614416 یتسپ :  دک  مرحم ،  خ 13 راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57779000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57772774-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یقرب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 6262

مزیناکم مزیناکم راب - - راب ترا   ترا هغیت   هغیت سکناک - - سکناک ایای   نلاس   نلاس لخاد   لخاد هبهب   لباک   لباک یدورو   یدورو دربراک   دربراک ردیف   ردیف هچیرد   هچیرد -- ینابایخ ینابایخ میدس   میدس راخب   راخب غارچ   غارچ شمش -  -  شمش هحفص - - هحفص ناونع : : ناونع
یکشزپ یکشزپ موتامرد   موتامرد   GB228GB228 هغیت   هغیت گنر -  -  گنر ریگ   ریگ هرش   هرش کدراک   کدراک یدالوف   یدالوف هعطق   هعطق هغیت   هغیت ورتم -  -  ورتم یروبع   یروبع تیگ   تیگ راد -  -  راد ترا   ترا لدم   لدم راکوت   راکوت قرب   قرب زیرپ   زیرپ

6363
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یبالج تسپ  تلو  ولیک  گنیم 20  اکنیا  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000475 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هحفص الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
شمش الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ناهفصا رون  سلطا   W 250 راد ینادلگ  یسرپ  حرط  ینابایخ  میدس  راخب  غارچ  الاک :  مان 

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

F.C.C.C هدننک هضرع  عجرم   F.C.C.C هدنزاس عجرم  سکناک  ای  نلاس  لخاد  هب  لباک  یدورو  دربراک  ردیف  هچیرد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتارباخم  دربراک   NB125 لدم راب  ترا  هغیت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

کیرتکلا رگخا  هدننک  هضرع  عجرم  رگخا  یددع  ییاوقم 10  هبعج  راد  ترا  لدم  راکوت  قرب  زیرپ  مزیناکم  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
زادرپ سیوار  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  سیوار  یتراجت  مان   GS-120 لدم ورتم  یروبع  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

لزید وردوخ  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   LUTZ هدنزاس عجرم   mm 50 زیاس گنر  ریگ  هرش  کدراک  یدالوف  هعطق  هغیت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   AESCULAP یتراجت مان  یکشزپ  موتامرد   GB228 هغیت الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا.دشابیم  هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهم رذآ  سدنهم  هطوبرم  سانشراک 

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک تمیق  * یتسویپ ینف  تاصخشم  * یمالسا بالقنا  عمتجم  عراش 2  نلاس  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  یتسویپ  کرادمردروتکاف  شیپ  یطزیر  طقف  مالعا و 

1201001022000193 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
یناریا یالاکو  یلصا  ربتعم  دنرب  * یمازلا زاین  تروصرد  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  بصن  لمح و  هنیزه  لک * هرادا  نیا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئاتزا  سپ  زور  باسح 45  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رامیت یاقآ  تاعالطا 88116140  هدادرثا * بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطااب  ضقانتم  تمیق  مالعا  ییاهخساپ  * دشاب

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراحتنا5914237 دض  ینفد  هحفص 37)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000216 زاین :  هرامش 

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

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  17 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یاه  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یارجا  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( عوطقم : دادرارق عون  ، هام دادرارق 3 
1101000042000048 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دانسا قباطم  1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج رد  دانسا و  قباطم  عوطقم  تروصب  دیاب  تمیق  داهنشیپ  تسیمازلا و  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  همانساسا و  ، تارغت ، سیسات یهگآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هناماس  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ 

تسیمازلا کینورتکلا  اضما  اب  هدش  هتساوخ  هدش و  هئارا  دانسا  لاسرا  هدوب و  روآدهعت  یمازلا و  دانسا  دافم 

6715714135 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  یرادناتسا - لباقم  - یروشک دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233307-083  ، 34233322-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233325-083 :: 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

دادرارق دادرارق تدم   تدم )) هاشنامرک هاشنامرک ناتسا   ناتسا یزاسرهش   یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
(( عوطقم عوطقم :: دادرارق دادرارق عون   عون ،، هام هام   33
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نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راگزاس ای  گنژاوآ  یتناراگ  لاس  ود  لیذ و  ینف  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Western Digital Purple WD 101 Purz Internal Hard Disk 10 TB

1201003190000037 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگزاس ای  گنژاوآ  یتناراگ  لاس  ود  لیذ و  ینف  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  دراه  - 
Western Digital Purple WD 101 Purz Internal Hard Disk 10 TB

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

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

هشیپاتسور سدنهم  یاقآ   77507434 ینف : تاصخشم  یگنهامه  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

77538982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Western Digital Purple WD 10 1Western Digital Purple WD 10 1 راگزاس   راگزاس ایای   گنژاوآ   گنژاوآ یتناراگ   یتناراگ لاس   لاس ودود   وو   لیذ   لیذ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دراه   دراه ناونع : : ناونع
Purz Internal Hard Disk  Purz Internal Hard Disk  10  TB10  TB
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سوواکدبنگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  یلفس  یلچقآ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلفس یلچقآ  یرایهد  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098678000001 زاین :  هرامش 

سوواکدبنگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  یلفس  یلچقا  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سوواک دبنگ  ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

دامن مادقا  نآ  ددجم  یراذگراب  لیمکت و  هدش و  تسویپ  مالعتسا  تفایرد  هب  تبسن  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4976169539 یتسپ :  دک  یلفس ،  یل  هچقآ  یاتسور  سوواکدبنگ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313293-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313293-017 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  دنقرصق  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

هتسب هتسب رادم   رادم نیبود   نیبود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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هتسب رادم  نیبود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093262000027 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  دنقرصق  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SR216 لدم تروپ  لانرتنیا 16  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
ناریا سکلف  یله  هدنزاس  عجرم   in 3 یلخاد رطق   m 50 لوط درز   PVC یموطرخ هلول  الاک :  مان 

هقلح ( لور )400 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

کالفا ناگرزاب  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SCS یتراجت مان  لدم 0112  هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 16  هتسب   m 2 لوط  60x45 mm زیاس  cm 6 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3507 لدم  cm 40 عافترا  35x57 cm داعبا تینوی  یراوید 7  کر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   AHD16CH لدم لاناک  هکبش 16  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

رانم یروانف  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRD-4MP/HS لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
رانم یروانف  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SV-IPH4848-4MP-BV/WS لدم هکبش  تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 57 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-N8100MS-5MP لدم دنمشوه   MP\25 FPS 5 طبض تیلباق  لاناک  هکبش 8  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
نارامیس

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
بصن 80 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج هدننک -  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  ربتعم -  یتناراگ  شورف و  زا  سپ  تامدخ  ههام -  ود  هیوست  هباشم -  دک  ناریا  نارامیس -  یراجت  مان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسیئر 09153456145 اب  سامت  رتشیب  تاعالطا 

9996113979 یتسپ :  دک  دنفرصق ،  تشادهب  زکرم  - ناگنوگ هلحم  - دنقرصق رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35242401-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35243162-054 :: 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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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  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 18 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  ریبکریما ( دس  تاسیسات  هاگورین و  یتظافح  متسیس  یاه  هلر  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000120 زاین :  هرامش 

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

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ریبکریما هاگورین  دس و  لیوحت  لحم  کرادمو -  دانسا  تساوخرد و  لیوحت  زا  سپ  هامکی  لقادح  لیوحت  میرادن -  یدقن  هیوست  هنوگ  چیه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  رب  اه  هنیزه  یمامت 

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

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: 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

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000061 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب هناماس  رد  اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزهددرگیم  تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست  دامنیراذگ 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37613008-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دسدس تاسیسات   تاسیسات وو   هاگورین   هاگورین یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس یاه   یاه هلر   هلر تست   تست ناونع : : ناونع 7070

هکبش هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 96 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2tfxprpy4mj8z?user=37505&ntc=5914734
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5914734?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4kqb27m8vhu55?user=37505&ntc=5914739
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5914739?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  هقطنم 6  تاسیسات  ینوماریپ  تظافح  هناماس  بیع  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000681 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هناماس 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : نامیپ تامدخ  ماجنا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا هب  زاین  تروص  رد  .ناجریس  ناتسرهش  هدودحم  نامرک  ناتسا  نیف و  رهش  هدودحم  ناگزمره  ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  هقطنم 6  زاگ  راشف  تیوقت  تاسیسات 

ددرگ لصاح  سامت  نفلت 07632196104  هرامش  اب  رتشیب 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا   66 هقطنم   هقطنم تاسیسات   تاسیسات ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح هناماس   هناماس بیع   بیع عفر   عفر ناونع : : ناونع 7272
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نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم 

1201003190000038 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  هناماس  - 
تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هشیپ اتسور  سدنهم  یاقآ   77507434 ینف :  تاصخشم  یگنهامه  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

77538982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف ردرد   مالقا   مالقا دادعت   دادعت وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 7373
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دزی یکشزپاریپ  هدکشناد   :: 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

5914918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دکناریا 

1101010082000016 زاین :  هرامش 
دزی یکشزپاریپ   هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارامیس

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

ددرگیم فذح  ناگدننک  نیمأت  تسیل  زا  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد 

8916189165 یتسپ :  دک  یکشزپاریپ ،  هدکشناد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یشهوژپ  یشزومآ  عمتجم  وجشناد  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035  ، 36238560-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238560-035 :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7474
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000214 زاین :  هرامش 

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

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  202 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5915297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7575

لنپ لنپ یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا کولب   کولب لانیمرت   لانیمرت روتکناک -  -  روتکناک هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت -  -  یریوصت نوفیآ   نوفیآ یشوگ   یشوگ هنایار -  -  هنایار لاو   لاو ریاف   ریاف ناونع : : ناونع
 ...  ... وو   Power IGBT ModulesPower IGBT Modules وو     Power BoardPower Board  هعومجم هعومجم  -  - HMIHMI

7676
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ینف یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( یقرب تاعطق  یاضاقت 0030158( تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  ازجم  روطب 

1101093985005861 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
MODULE یتراجت مان   VS3000-M40L045 لدم یریوصت  نوفیآ  یشوگ  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نیچ  JOVE VIDEO COMMUNICATION Ltd هدنزاس عجرم   JOVE VIDEO یتراجت مان   HDB500 لدم  Mini camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یناقرق ییاضر  زاین  هدننک  هضرع  عجرم 

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

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   POWER SYPPLY INTERFACE 40A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   VX5IM2300M1271 لدم  Altivar 61/71 دربراک  Power IGBT Modules و Power Board هعومجم الاک :  مان 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   VX4A71101Y لدم  Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هکیرا یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   PATCO یتراجت مان   X2-10GB CISCO MODULE لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
سیتاد رتسگ 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   MOLEX هدنزاس عجرم   MOLEX یتراجت مان   KK لدم جنرب  سنج   wire to board روتکناک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
دالوپ تراجت  ماهرپ  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK FOR CURRENT CIRCUIT یتراجت مان   ATT-A4 لدم یکیرتکلا  کولب  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   KINCO هدنزاس عجرم   KINCO یتراجت مان   TOUCH PANEL IPC لدم  HMI لنپ الاک :  مان 
ژاتلو مشق  کینورتکلا 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا ازجم  روطب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( یقرب تاعطق  یاضاقت 0030158(  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

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

4148770-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  لیاف  تسیل  قبط  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور یلا 60  یرابتعا 45  تخادرپ 

1101096102000835 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  TB 1 تیفرظ  SATA interface لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC L200 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

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

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   FDA-ME1AM لدم یساکع  نیبرود  زنل  لیدبت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SCB1205NB/12 لدم یملق  مین  یملق و  یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

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

تراجت ناس  لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   R6P-AA لدم یملق  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
یعجشا رایماک  هدننک  هضرع  عجرم   HUND WETZLAR یتراجت مان  لدم 0190079  پوکسورکیم  نیبرود  هیاپ  هس  الاک :  مان 

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

ینیسح اضردمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم   WITTNER یتراجت مان   YP-301 لدم یموینیمولآ  هیاپ  هس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017095-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباق لباق ریغ   ریغ یرتاب   یرتاب یساکع -  -  یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل لیدبت   لیدبت یملق -  -  یملق مین   مین وو   یملق   یملق یرطاب   یرطاب رژراش   رژراش یموینیمولآ -  -  یموینیمولآ هیاپ   هیاپ هسهس   لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع
پوکسورکیم پوکسورکیم نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ هسهس   یملق -  -  یملق ژراش   ژراش

7777
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حلاصم5914952 اب  قیرح  مالعا  یزادنا  هارو  هحفص 19)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

هکبش5914570 لباک  تنیوپ و  سسکا  سلریاو و  هکبش  تراک  وکسیس و  یتیریدم  هحفص 23)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لرتنک5915305 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 44) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیبدرا 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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست لحم  رد  لیوحت   - هدش هراشا  تاحیضوت  تمسق  رد  هک  تاصخشم  قبط  وبمک  کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 2

1101005315000178 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ناوآ  هدنزاس  عجرم  یدهم  زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  طسوتم  زیاس  نتراک  یدنب  هتسب  عون  دابهپ  یدنک  لکش  یزاب  بابسا  یواح  یسناش  هتسب  الاک :  مان 
اندس یتراجت  مان  کاوژپ 

نتراک 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرود وبمک ( کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ   - ههام هیوست 2  - دشابیم لحم  رد  لیوحت   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد کی   ( یرتمولیک زا 15 ریواصت  تفایرد  - هژوس بیقعت  روسنس  - عناوم اب  دروخرب  مدع  روسنس  - تعاس ژراش 1 تدم  - هقیقد زاورپ 46 نامز  تدم  - لسکیپ اگم  20

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

وبمک5914667 کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ  هاگتسد  هحفص 63)کی  دابهپ  ( دابهپ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراحتنا5914237 دض  ینفد  هحفص 37)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

وبمک وبمک کیوم  33 کیوم یایا   هفرح   هفرح دابهپ   دابهپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7878

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

5914973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000242 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
مان هدولآ  یاوه  اب  یاهطیحم  رد  راک  - تاجن دادما و  - قیرح اب  هلباقم  دربراک   HY01AG01-6.8 لدم یسفنت  یاوه  نیمات  هریخذ و  تازیهجت  یسفنت  تس  الاک :  مان 

نایناریا یافرژ  نارگشواک  هدننک  هضرع  عجرم   HYSTEC یتراجت
تس 14 دادعت : 

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

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

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

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبآ5914173 قیرح  ءافطا  متسیس  یناسر  زورب  هحفص 19)ءارجا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5914233 افطا  تازیهجت  ینمیا و  متسیس  بصن  هدنام  یقاب  یاهراک  لیمکت  هحفص 7)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

حلاصم5914952 اب  قیرح  مالعا  یزادنا  هارو  هحفص 19)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یسفنت5914973 هاگتسد  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5914741 لاقتنا  هقطنم 6  تاسیسات  ینوماریپ  تظافح  هناماس  بیع  هحفص 49)عفر  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

رگالاتید5914279 یژراش و  یرتاب  یاراد LCD و  یگناخ   CH4 و CO زاگ تشن  هدنهد  رادشه  هحفص 19)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قباطم  یپملک (  رتم  یتلوم  نژیوومرت ،  نیبرود  جنس ،  ترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007017000194 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9885 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
می قرب  تاسیسات  یراکنامیپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   M850-MP1 لدم یتعنص  ییولبات  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

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

نیزگ ورین  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGER یتراجت مان   DET3TD لدم رتست  ترا  یلاتیجید  نیمز  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

( تسویپ حرش  قباطم  یپملک (  رتم  یتلوم  نژیوومرت ،  نیبرود  جنس ،  ترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616734463 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33281725-087  ، 33283601-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33281701-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپملک یپملک رتم   رتم یتلوم   یتلوم نژیوومرت ،  ،  نژیوومرت نیبرود   نیبرود جنس ،  ،  جنس ترا   ترا ناونع : : ناونع 8080

 ...  ... وو یشک   یشک دناب   دناب یکشزپ -  -  یکشزپ یوریا   یوریا راد -  -  راد بسچ   بسچ لیرتسا   لیرتسا یمشچ   یمشچ مشچ   مشچ دپدپ   ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رد دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هدش تبث  هباشمدک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هناماس 

1101095143000317 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  تکاپ   2011E دک راد  بسچ  لیرتسا  یمشچ  مشچ  دپ  الاک :  مان 
تکاپ 1000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 0  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

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

تعنص بط و  ینوفلس  هتسب   cm 15 ضرع اب  یکشزپ  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یروای هلا  ضیف  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   HSDH-602 SH لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیشرپ تسیزامزآ  شجنس  راهب  شخپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BZT01 لدم  Lit 3 تیفرظ یکیتسالپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناهاپس تمالس  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم  اسلگ  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   cm 10 زیاس یکشزپ  یدپوترا  یشک  دناب  الاک :  مان 

ددع 1440 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  زیاس 16  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  نوخ  رفسنارت  تس  الاک :  مان 

تس 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیهجت بط  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   MT یتراجت مان   HME لدم رامیب  یسفنت  یاوه  رتلیف  دربراک  یکشزپ  یسفنت  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سیدهب تمالس  ازفا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  لیرتسا 1  هتسب   lit 2 یرمیلپ سنج  یکشزپ  دنامسپ  سکاب  یتفیس  ینمیا  فرظ  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 500 دادعت : 

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

زادعب ههام  هس  تخادرپ  - لاس لقادح 2  الاک  یاضقنا  خیرات  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  رابنا  برد  ات  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سدنهم  دات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: 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

تسویپ5914219 تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 49)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هار و5914555 لک  هرادا  یاه  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یارجا  بصن و  ، دیرخ
( عوطقم : دادرارق عون  ، هام دادرارق 3  تدم  ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش 

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

راگزاس5914565 ای  گنژاوآ  یتناراگ  لاس  ود  لیذ و  ینف  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  دراه 
Western Digital Purple WD 101 Purz Internal Hard Disk 10 TB

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5914621 نیبرود  بصن  هحفص 49)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5914683 رادم  نیبود  بصن  هحفص 49)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5914739 تحت  هحفص 49)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش5914747 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا5914918 هباشم  دکناریا  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  هتسب و  رادم  هحفص 49)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یپملک5914997 رتم  یتلوم  نژیوومرت ،  نیبرود  جنس ،  هحفص 10)ترا  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5915056 رادم  یاه  هحفص 49)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5915142 تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 8)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5915297 - روتکناک هنایار -  هیذغت  عبنم  هتسبرادم -  نیبرود  یریوصت -  نوفیآ  یشوگ  هنایار -  لاو  ریاف 
Power IGBT و Power Board هعومجم  - HMI لنپ یکیرتکلا -  کولب  لانیمرت 

 ... Modules و

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5915306 ... یشک و دناب  یکشزپ -  یوریا  راد -  بسچ  لیرتسا  یمشچ  مشچ  هحفص 10)دپ  نیبرود  ( نیبرود

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

زنل5915331 لیدبت  یملق -  مین  یملق و  یرطاب  رژراش  یموینیمولآ -  هیاپ  هس  لانرتسکا -  کسید  دراه 
پوکسورکیم نیبرود  هیاپ  هس  یملق -  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  یساکع -  نیبرود 

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001092769000137 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 3345801055  رورس ) دراه   ) یزاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هقبط 3 کالپ 160  کارا  نابایخ  شبن  رهشناریا  نابایخ  نارهت   ، 1583718967 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tehrangasco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابیتشپ یزاجم و  یاهرورس  هناماس  تهج  تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 300/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 160 نامتخاس  کارا ، نابایخ  شبن  یلامش ، رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رورس رورس دراه   دراه  ) ) یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

نابیتشپ نابیتشپ وو   یزاجم   یزاجم یاهرورس   یاهرورس هناماس   هناماس تهج   تهج تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090233000006 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   GB 8 تیفرظ رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: 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

5913801( رورس دراه   ) یزاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 67)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نابیتشپ5913838 یزاجم و  یاهرورس  هناماس  تهج  تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 67)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5914505 لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  هحفص 67)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراحتنا5914237 دض  ینفد  هحفص 37)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد اذغ و  نامزاس  تسارح  هرادا   UPS دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000146 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 

نیپیلیف هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  دریگ و  ماجنا  لحم  زا  دیدزاب  زاین  تروص  رد  ، دامرف هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  ، تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم فذح  هتشادن و  ینوناق  شزرا  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد.دامن  لصاح  سامت  یکشمش  سدنهم  یاقآ   09124277150

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد وو   اذغ   اذغ نامزاس   نامزاس تسارح   تسارح هرادا   هرادا   UPSUPS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5914368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رورس مر (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000640 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( رورس مر (  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1230-PHD-16048 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5914438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Seagate 16GB رورس دراه  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رورس رورس مرمر (  (  ناونع : : ناونع 8686

Seagate 16GBSeagate 16GB رورس   رورس دراه   دراه نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8787

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 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

5914886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هکبش و  یفرصم  مالقا  رگید  گیگ و  رورس 16  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002327 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC3-14900R لدم  GB 16 تیفرظ  DDR3 1866 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 46 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32710554-026  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس وو   هکبش   هکبش یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا رگید   رگید وو   گیگ   گیگ   1616 رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  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 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  کسید  دراه  هاگتسد  دیرخ 6  هباشم - ! دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000075 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Enterprise SC Digitally Signed لدم  TB 1/2 تیفرظ لانرتنیا  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قباطم  کسید  دراه  هاگتسد  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  یتناراگ  اب  لانیجیرا 

.تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  هدننک  یتناراگ  تکرش  تادنتسم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 
ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: 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

5913801( رورس دراه   ) یزاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 67)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نابیتشپ5913838 یزاجم و  یاهرورس  هناماس  تهج  تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 67)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

وراد5913928 اذغ و  نامزاس  تسارح  هرادا   UPS هحفص 69)دیرخ رورس  ( رورس

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

رورس5913974 قاتا  زیهجت  هحفص 23)تخاس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5914368( رورس هحفص 69)مر (  رورس  ( رورس

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

5914438Seagate 16GB رورس دراه  هحفص 69)نیمات  رورس  ( رورس

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

تسویپ5914505 لیاف  قباطم  زاس  هریخذ  هحفص 67)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم کسید   کسید دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ هباشم - ! - ! هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 8989

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

هکبش5914570 لباک  تنیوپ و  سسکا  سلریاو و  هکبش  تراک  وکسیس و  یتیریدم  هحفص 23)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5914767 تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  هحفص 10)درادناتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5914886 هکبش و  یفرصم  مالقا  رگید  گیگ و  رورس 16  هحفص 69)مر  رورس  ( رورس

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

هنایار5914888 هکبش  اتید  چیئوس  کسید -  دراه  هحفص 23)عاونا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5914925 تسیل  قباطم  کسید  دراه  هاگتسد  دیرخ 6  هباشم - ! دک  هحفص 69)ناریا  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  .تسویپ  تسیل  اب  قباطم   general monitors تخاس  fire&gas detection تاعطق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101097847000150 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

فیرش هدنزادرپ  زیر  هدننک  هضرع  عجرم   GENERAL MONITORS یتراجت مان  لدم 1-50445   PPM 100-0 صیخشت تیلباق  اب   H2S زاگ روسنس  الاک :  مان 
ددع 199 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  .تسویپ  تسیل  اب  قباطم   general monitors تخاس  fire&gas detection تاعطق  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312235-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم   general monitorsgeneral monitors تخاس   تخاس   fire&gas detectionfire&gas detection تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

9090
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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 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132362  اب  قباطم  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005874 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

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9191
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مهم ) ددرگ هعلاطم  تسویپ  امتح  تساوخرد  تاحیضوت  هباشم و  یاهدک  ناریا  تلع  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ یگنهامه 09123138548 

هزور یلا 60  یرابتعا 45  تخادرپ 
1101096102000834 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وکتیس یتراجت  مان  یداب  یحلاص  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  یطایح  درفنم  ریش  الاک :  مان 

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

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   MEGA یتراجت مان   F250 لدم جیکپ  هعطق  پمپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   KFY-4 لدم جیکپ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   BRAHMA یتراجت مان   MA2.965 لدم جیکپ  یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   GIANNONI یتراجت مان   PP14FW4R01 لدم جیکپ  یترارح  لدبم  الاک :  مان 

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

ناراکناوت  R110 لدم نکمرگبآ  لرتنک  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  بات  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   mm 0/075 تماخض  mm 12 ضرع  m 10 لوط نلیتاورلفارتت  یلپ  سنج  زبس  هرقرق  نولفت  راون  الاک :  مان 

زیربت نولفت  راون  هدننک 
هبعج 24 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک ریش   ریش جیکپ -  -  جیکپ یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب جیکپ -  -  جیکپ یترارح   یترارح لدبم   لدبم جیکپ -  -  جیکپ هعطق   هعطق روسنس   روسنس جیکپ -  -  جیکپ هعطق   هعطق پمپ   پمپ یطایح -  -  یطایح درفنم   درفنم ریش   ریش ناونع : : ناونع
نولفت نولفت راون   راون نکمرگبآ -  -  نکمرگبآ

9292
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم دادعتب 500  گنیسنس  پویت 2/1  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000157 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GUNTHER GMBH هدنزاس عجرم   32x50x1000 mm زیاس لپوکومرت  روسنس  ظفاحم  دربراک   C799 یکیمارس هلول  الاک :  مان 

الاک لک  رتفد  یتعنص  هدننک 
ددع 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا  تسویپ  لودج  ساسارب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  همیمض  اضما و  رهم و  - 3 .تسا یمازلا  یتسویپ  دادعت  لودج  دیرخ و  طیارش  تیاعر  - 2

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

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

.تسویپ5914037 تسیل  اب  قباطم   general monitors تخاس  fire&gas detection تاعطق
.دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

هحفص 74) روسنس  ( روسنس

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

یرزیل5914296 امد  هحفص 74)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

درب5915008 جیکپ -  یترارح  لدبم  جیکپ -  هعطق  روسنس  جیکپ -  هعطق  پمپ  یطایح -  درفنم  ریش 
نولفت راون  نکمرگبآ -  لرتنک  ریش  جیکپ -  یکینورتکلا 

هحفص 74) روسنس  ( روسنس

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

رتم5915338 دادعتب 500  گنیسنس  پویت 2/1  هحفص 74)هلول  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتم رتم   500500 دادعتب   دادعتب گنیسنس   گنیسنس   2 /12 /1 پویت   پویت هلول   هلول ناونع : : ناونع 9393
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تروپ  چیئوس 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090233000007 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
روکف هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NETWORK CRITICAL یتراجت مان   SNAC1-AC لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  تروپ  چیئوس 16   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  چیئوس  سراپ  یاهرنویسکس  یکدی  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000311 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  چیئوس  سراپ  یاهرنویسکس  یکدی  مزاول  دیرخ  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هچنانچ .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  انمض  .دامرف  لصاح  سامت  یبوقعی  یاقآ  هرامش 09177126895  اب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مورحم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تالماعم  هیلک  رد  روضح  زا  هام  شش  تدم  هب  دهد  فارصنا  راک  ماجنا  زا  مالعتسا  هدنرب 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142312-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1616 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9494

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چیئوس   چیئوس سراپ   سراپ یاهرنویسکس   یاهرنویسکس یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5915279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MDF رازبا قرو و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ اضاقت و  حرش  قبط 

هباشم دکناریا 
1101092179001080 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رذآ دنهس  هرجنپ  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم   mm 6 تماخض دیفس  گنر  هداس  حرط  سکلفر  هشیش  الاک :  مان 

عبرم رتم  7 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

شوپفک ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  سکلفینیو  یتراجت  مان   200x5/5 cm زیاس بوچ  حرط   MDF راد بیش  بوک  بل  راون  الاک :  مان 
هخاش 400 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
KALE ینهآ یچیئوس   mm 85 زیاس یقاتا  برد  لفق  الاک :  مان 

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

ناریا یزاسروتکارت  هدننک  هضرع  عجرم   NET CIVATA یتراجت مان  روتکارت 285  هدننار  ظفاحم  بوچ  راهچ   mm 16 چیپ الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
باهش نارآ  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  ولبات  یباتک  الول  الاک :  مان 

تس 60 دادعت : 
1401/08/30 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 1500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم یتراجت  مان  دقاف  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 183 ضرع  cm 366 لوط  mm 16 تماخض یبوچ   MDF سنج راد  حرط  فا  ید  ما  قرو  الاک :  مان 

ناریامج ینامیلس  اضر  هدننک  هضرع 
عبرم رتم  50 دادعت : 

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

دات / ددرگ یرازگراب  اضما  رهم و  یاراد  هدش  پیات  هناگادج  امازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هجرد 1/ یلخاد  دیلوت  امازلا  / تسویپ اضاقت و  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اضاقت هطیح  رد  بسک  زاوج  ندوب  اراد  مازلا  / ییاشگزاب زا  دعب  زور  یلام 30 داهنشیپ  رابتعا  / الاک هنومن  دات  هب  طونم  ییاهن 

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

53340238-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ...  ... وو فافا   یدید   ماما   بوک   بوک بلبل   راون   راون راد -  -  راد حرط   حرط فافا   یدید   ماما   قرو   قرو ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 96 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c2ww6qjgy63xz?user=37505&ntc=5915279
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5915279?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

تروپ5914488 هحفص 77)چیئوس 16  چیئوس  ( چیئوس

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

هتسب5914683 رادم  نیبود  بصن  هحفص 49)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5914888 هکبش  اتید  چیئوس  کسید -  دراه  هحفص 23)عاونا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5914911 تسیل  قبط  چیئوس  سراپ  یاهرنویسکس  یکدی  مزاول  هحفص 77)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5915021 لیاف  قبط  وکسیس 3850  هحفص 23)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5915022  KVM چیئوس لانرتسکا 2 -  کسید  دراه  هحفص 23)1- هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5915069 رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط  مرهج  هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ 
تسا هباشم  دک  ناریا 

هحفص 23) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5915279 ... فا و ید  ما  بوک  بل  راون  راد -  حرط  فا  ید  ما  هحفص 77)قرو  چیئوس  ( چیئوس

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

5915297 - روتکناک هنایار -  هیذغت  عبنم  هتسبرادم -  نیبرود  یریوصت -  نوفیآ  یشوگ  هنایار -  لاو  ریاف 
Power IGBT و Power Board هعومجم  - HMI لنپ یکیرتکلا -  کولب  لانیمرت 

 ... Modules و

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبموتا لیبموتا یجراخ   یجراخ غارچ   غارچ تاموزلم   تاموزلم چوس -  -  چوس هبعج   هبعج وردوخ - - وردوخ مانید   مانید نیشام - - نیشام قوب   قوب کیتامونپ -  -  کیتامونپ ردنلیس   ردنلیس کتشلاب   کتشلاب هقلح   هقلح ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ونادات نرک  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003676 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامونپ ردنلیس  کتشلاب  هقلح  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

کیتامونپ ردنلیس  کتشلاب  هقلح  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
نیشام قوب  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

وردوخ مانید  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
نیشام قوب  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
لیبموتا یجراخ  غارچ  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
چوس هبعج  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

لیبموتا یجراخ  غارچ  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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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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 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هباشم  دکناریا  تسویپ .  تاصخشم  قبط  (( ناریا  )) تخاس تروپ  چوس 48  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005944000048 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   FS 16-02 لدم یا  هدند  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب اضما و  رهم  لیمکت  دیاب  تسویپ  مرف   . تسا هباشم  دکناریا  تسویپ .  تاصخشم  قبط  (( ناریا  )) تخاس تروپ  چوس 48  ددع  دیرخ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگ 

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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ .  .  تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط (((( ناریا ناریا  ))  )) تخاس تخاس تروپ   تروپ   4848 چوس   چوس ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  چوس  هکبش و  تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000287 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

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

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: 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

تاموزلم5914623 چوس -  هبعج  وردوخ - مانید  نیشام - قوب  کیتامونپ -  ردنلیس  کتشلاب  هقلح 
لیبموتا یجراخ  غارچ 

هحفص 80) چوس  ( چوس

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

هباشم5914701 دکناریا  تسویپ .  تاصخشم  قبط  (( ناریا  )) تخاس تروپ  چوس 48  ددع  دیرخ 2 
 . تسا

هحفص 80) چوس  ( چوس

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

تسویپ5915030 مالعتسا  حرش  قبط  چوس  هکبش و  تحت  هحفص 80)نفلت  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط چوس   چوس وو   هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  ییانشور  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000198 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SACHTLER یتراجت مان   S322H لدم ییانشور  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

تس 20550 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100
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نارهت ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093980000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914583 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش زوجم  هب  دانتسا  اب  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس  تسرپرس  تساوخ  رد  رب  ینتبم  دراد  رظن  رد  رهشمیسن  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خروم هرامش 1845/90/ص  هیدات  رهش و  یمالسا  یاروش  خروم 10/06/1401  هرامش 97  هسلجتوص  دنب 8  عوضوم  خروم 23/06/1401  766/401/6/ش 

ینارمع یاههژورپ  هجدوب 1030102  فیدر  زا  یرتم  یرون 30  جرب  ددع  ود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یارجا  هب  تبسن  ناتسراهب ، ناتسرهش  یرادنامرف   19/06/1401
دیامن .  مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یرادرهش  یلخاد  تارابتعا  عبانم  لحم  زا  لاس 1401  بوصم  هجدوب 

نارهت  ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یقرب  تاسیسات  هبتر 5  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

10,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,308,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

ات فلا )  تکاپ (  رد  تکرش  مانب  ریز و  هحورشم  یاهتروص  زا  یکی  هب  دیاب  هک  تسا  لایر   000/000/500 هصقانم :  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رهشمیسن  یرادرهش  هناخریبد  هب  خروم 07/09/1401  هبنشود  زور  تعاس 13:30 

رهشمیسن یرادرهش  مانب  یلم  کناب  دزن  باسح 0107183411008  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  دیسر  فلا ) 
 ( IR78 0170 0000 0010 7183 4110 08 ابش هسانش  )

امرفراک عفن  هب  یکناب  همانتنامض  ب ) 
.دشاب  رودص  خیرات  زا  سپ  هام  هس  لقادح  دیاب  قوف  همان  تنامض  رابتعا  تدم  ج ) 

14:30 تعاس : 1401/11/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریت تفه  نادیم  شبن  هر – ) ) ینیمخ ماما  راولب  رهش – میسن  ناتسراهب –  ناتسرهش  نارهت -   ، 3766193111 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 3766193111 دک  – 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم   3030 یرون   یرون جرب   جرب ددع   ددع ودود   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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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نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا راشف  لیلقت  یاههاگتسیا  یطیحم  تسیز  توص  شیاپ  اهرتیه و  شکدود  زا  یجورخ  هدنیالآ  یاهزاگ  یریگ  هزادنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000089 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامن لصاح  سامت  هرامش 09125319878  اب  ناینیوزق  مناخ  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453841-023  ، 33452844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33452842-023 :: 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

تسویپ5914219 تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 49)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییانشور5914507 تازیهجت  هحفص 83)دیرخ  توص  ( توص

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

یرتم5914583 یرون 30  جرب  ددع  ود  بصن  هحفص 83)دیرخ و  توص  ( توص

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

هدش5914747 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یطیحم5915043 تسیز  توص  شیاپ  اهرتیه و  شکدود  زا  یجورخ  هدنیالآ  یاهزاگ  یریگ  هزادنا 
ناتسا راشف  لیلقت  یاههاگتسیا 

هحفص 83) توص  ( توص

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

هتسب5915056 رادم  یاه  هحفص 49)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنل5915331 لیدبت  یملق -  مین  یملق و  یرطاب  رژراش  یموینیمولآ -  هیاپ  هس  لانرتسکا -  کسید  دراه 
پوکسورکیم نیبرود  هیاپ  هس  یملق -  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  یساکع -  نیبرود 

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ناتسا ناتسا راشف   راشف لیلقت   لیلقت یاههاگتسیا   یاههاگتسیا یطیحم   یطیحم تسیز   تسیز توص   توص شیاپ   شیاپ وو   اهرتیه   اهرتیه شکدود   شکدود زازا   یجورخ   یجورخ هدنیالآ   هدنیالآ یاهزاگ   یاهزاگ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا ناونع : : ناونع 102102

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 دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هبرقع  نوخراشف  هاگتسد  راوختشر  تشادهب  هکبش  لیوحت  دشابیم  هباشم  هدش  تبث  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091458000026 زاین :  هرامش 

راوختشر ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناماس هعسوت  ناهرب  هدننک  هضرع  عجرم  ناماس  هعسوت  ناهرب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BP50 لدم ییوزاب  نوخراشف  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

راوختشر رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9541753145 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  راوختشر -  ناتسرهش  راوختشر ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56222011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56222010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هبرقع   هبرقع نوخراشف   نوخراشف هاگتسد   هاگتسد راوختشر   راوختشر تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش لیوحت   لیوحت دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم هدش   هدش تبث   تبث دکدک   ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 19 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5913927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  سوسیا  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094186000043 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یتناراگ اب  سوسیا  چنیا  روتینام 24  - 

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

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

.دوش هئارا  یتناراگ  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66963933-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ اباب   سوسیا   سوسیا چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  ههام  ود  تخدرپ  دشاب   IRC دک یاراد  ددع  تداعس 20  رتم  یسکا  سلاپ  ددع  تداعس 20  گنیروتینام  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684000817 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هماس ناکین و  شورس  هدننک  هضرع  عجرم  هماس  ناکین و  شورس  هدنزاس  عجرم   Vpc3lo لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

لدم 700003000 بط  یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 150 رتم یسکا  سلاپ  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

هباشمدک ناریا  ههام  ود  تخدرپ  دشاب   IRC دک یاراد  ددع  تداعس 20  رتم  یسکا  سلاپ  ددع  تداعس 20  گنیروتینام  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا ههام   ههام ودود   تخدرپ   تخدرپ دشاب   دشاب   IRCIRC  دکدک یاراد   یاراد ددع   ددع   2 020 تداعس   تداعس رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ ددع   ددع   2 020 تداعس   تداعس گنیروتینام   گنیروتینام لباک   لباک ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 5  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپو روتینام  سیک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091440000018 زاین :  هرامش 

نارهت جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  هنایار  نامسآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   M4N68T-M لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771616753 یتسپ :  دک  کالپ 327 ،  ربخم    هاگتسیا  زا  دعب  نارواخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33685611-021  ، 33685601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33033025-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5915106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخ رد  قباطم  دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  رد  قیقد  تاصخشم  اب  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم مالقا  هن  دوش  هداد  تمیق 

1101001051000253 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا  لدم 9809   in 18/5 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لم  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار دربردام   دربردام رتنیرپو -  -  رتنیرپو روتینام   روتینام وو   سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هدش تبث  هباشم  دک  ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هناماس 

1101095143000318 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   MED-LINK یتراجت مان   BP0098D لدم بلق  راون  هاگتسد  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
TELE PAPER هدنزاس عجرم   mm 90 رادقم ینولیان  هتسب   mm 152 ضرع گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  رتنیرپ  دربراک   NST corometrics ذغاک الاک :  مان 

SONOMED یتراجت مان  یزلام  هدنزاس  روشک  نارهت  تمالس  یبط  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لدم 700003000 بط  یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 150 رتم یسکا  سلاپ  لباک  الاک :  مان 

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

لدم 07-0008-700 بط  یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یددع یکیتسالپ 1  هتسب   cm 305 زیاس یکشزپ   ECG لباک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

زادعب ههام  هس  تخادرپ  - لاس لقادح 2  الاک  یاضقنا  خیرات  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  رابنا  برد  ات  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سدنهم  دات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5913886 هبرقع  نوخراشف  هاگتسد  راوختشر  تشادهب  هکبش  لیوحت  دشابیم  هباشم  هدش  تبث  هحفص 87)دک  روتینام  ( روتینام

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

یتناراگ5913927 اب  سوسیا  چنیا  هحفص 87)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

دشاب5914047  IRC دک یاراد  ددع  تداعس 20  رتم  یسکا  سلاپ  ددع  تداعس 20  گنیروتینام  لباک 
هباشمدک ناریا  ههام  ود  تخدرپ 

هحفص 87) روتینام  ( روتینام

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

هنایار5915097 دربردام  رتنیرپو -  روتینام  سیک و  هحفص 87)دیرخ  روتینام  ( روتینام

بلق بلق راون   راون هاگتسد   هاگتسد هعطق   هعطق لباک   لباک ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5915106 هحفص 87)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

بلق5915189 راون  هاگتسد  هعطق  هحفص 87)لباک  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هار و5914555 لک  هرادا  یاه  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یارجا  بصن و  ، دیرخ
( عوطقم : دادرارق عون  ، هام دادرارق 3  تدم  ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش 

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

راگزاس5914565 ای  گنژاوآ  یتناراگ  لاس  ود  لیذ و  ینف  تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  دراه 
Western Digital Purple WD 101 Purz Internal Hard Disk 10 TB

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5914621 نیبرود  بصن  هحفص 49)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5915297 - روتکناک هنایار -  هیذغت  عبنم  هتسبرادم -  نیبرود  یریوصت -  نوفیآ  یشوگ  هنایار -  لاو  ریاف 
Power IGBT و Power Board هعومجم  - HMI لنپ یکیرتکلا -  کولب  لانیمرت 

 ... Modules و

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5914512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030465000083 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تسا هدش  یراذگراب  تاصخشم  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یدایص  سدنهم  312 یلخاد 66708103 هرامشاب لاوس  هنوگ  ره  تباب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لیوحت  زا  سپ  هام  کی  هیوست  هکنیاو 

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاضق هوق  داتس   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوبیر تراک  رگپاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004813000101 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
ددع کی   heidi cp55 d تراک رگپاچ  - 

ددعراهچ  heidi p/n نوبیر
ددع هداس 2000   pvc تراک

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ملق  3 دادعت : 

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

تسویپ  هب  مالقا  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ 
سامت 88974759 هرامش 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: 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

هکبش5914106 رازفا و  تخس  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  هحفص 10)روما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس5914318 ناراکمه  تکرش  ناراکهار  هچراپکی  متسیس  اب  لاصتا  تیلباق  اب   HSE متسیس هحفص 10)ریز  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیتناکا5914394 رازفا  مرن  هتسب  دیرخ  هحفص 10)تساوخرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5914510( دانسا ویشرآ  رلیافوریم (  رازفا  مرن  هحفص 10)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5914512 هحفص 92)مالقا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

نیزرف5914573 نویساموتا  رد  تاسلج  تیریدم  هحفص 10)لوژام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هداس هداس   pvcpvc تراک   تراک نوبیر -  -  نوبیر تراک -  -  تراک رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5914785 لیاف  قباطم  سوریو  هحفص 10)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلغش5914834 یصصخت  رازفا  مرن  یشزومآ  یاه  هرود  یرازگرب  یراپس  نورب  هحفص 10)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5915155Rototype کچ هتسد  پاچ  هاگتسد  یرازفا 80  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 5)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداس5915184  pvc تراک نوبیر -  تراک -  هحفص 92)رگپاچ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش5914747 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5915142 تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 8)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایم5914223 هبعش  نواعت  هعسوت  کناب  هنهد -  یموینیمولآ 7  یقرب  هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیستساوخرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 44) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب5914508 هرکرک  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 44) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5914817 :: 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
1101005867000186 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تفاظن هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1 دادعت : 
1401/08/28 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
06153507676 ییاضر 09163308791 –  ازریم  یاقآ  بانج  یرادا :  میات  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان 

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

ردنب5914817 ییایرد  کیفارت  لرتنکزکرم  یاه  هشیش  هحفص 96)یوشتسش  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

ردنب ردنب ییایرد   ییایرد کیفارت   کیفارت لرتنکزکرم   لرتنکزکرم یاه   یاه هشیش   هشیش یوشتسش   یوشتسش ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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