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

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

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

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنش  1717   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3838))

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 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 24

( 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  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 24

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 0  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

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

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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/024 - 3 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نوراک  :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923745 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ زاگ  راشف  تیوقت  یاهروسرپمک  ورتکلا  لرتنک  متسیس  تیفورتر  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 12/372/102/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 144-69361 قودنص  راوچ  شخب  مالیا   :: سردآ سردآ

2077-08432912850 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشدمحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11هرامش ات   1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923990 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشدمحم یرادرهش  گنیروتیتنام  زکرم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/211/673/213 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.رهشدمحم یرادرهش  ینیسح ، هاش  دیهش  نابایخ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشدمحم ، زربلا ، ناتسا   : :: سردآ سردآ

02635705 :: 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

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک ورتکلا   ورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 11

گنیروتیتنام گنیروتیتنام زکرم   زکرم مزاول   مزاول یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   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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ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

akpc.ir :: عبنم یهگاعبنم جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KROHNE دنرب یکدی  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنیامن مادقا  تاکرادت  دحاو  مراهج - هقبط  کالپ 21 - یقرش - یسیفن  نابایخ  یبونج -  یاهفارص  نابایخ  ایرد –  راولب  دابآ –  تداعس  نابایخ  نارهت –   :: سردآ سردآ

 ( 405 یلخاد (  021-84247000 :: 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

مالیا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مودتبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PIS-010242 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/08/15هرامش زا   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:00  ات  رثکادح   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/08/28

5924049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ـه  صقانم دانسا  رد  هد  جرد شـ تاصخشم  قباطم  ار   dynajet high pressure cleaner یارب زایندروم  یکدی  تاعطق  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن یرادیرخ  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم 

parts for dynajet high pressure cleaner دیرخ - 

.دشاب هتشاد  ار  لایر  درایلیم  نازیم 2  هب  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  عیدوت  ییاناوت  تسا  مزال  رگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ ، یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ ، مالیا ، : سردآ  :: سردآ سردآ

084-32723948 :: نفلت :: samim.ilampetro.comنفلت تیاسبو تیاسبو

084-32723948 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

KROHNEKROHNE  دنرب دنرب یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

parts  for Dynajet High Pressure Cleanerparts  for Dynajet High Pressure Cleaner 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 46 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cdpsh24bdu3ea?user=37505&ntc=5924048
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5924048?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mm6srmvd7h4h3?user=37505&ntc=5924049
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5924049?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092935000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5923973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن  یاه  رابنا  رد  یناشن  شتآ  هناماس  ءاقترا  یلیصفت  هیاپ و  یحارط  راوزبس -  جوسای و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هدروآرف شخپ  یلم  تکرش  باداش -  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  رهشناریا -  نابایخ  نارهت -   ، 1583746911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما  اهحرط -  یسدنهم و  تیریدم  ناریا -  یتفن  یاه 

:: 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

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092935000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5923977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرظتنم  دیهش  تفن  رابنا  رد  یناشن  شتآ  هناماس  ءاقترا  هیاپ  یحارط  ناهفصا -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هدروآرف شخپ  یلم  تکرش  باداش -  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  رهشناریا -  نابایخ  نارهت -   ، 1583746911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اه نامیپ  روما  اه -  حرط  یسدنهم و  تیریدم  مهدزیس -  هقبط  ناریا -  یتفن  یاه 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تفن تفن یاه   یاه رابنا   رابنا ردرد   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 55

تفن تفن رابنا   رابنا ردرد   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا هیاپ   هیاپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 46 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mlerlrxjus435?user=37505&ntc=5923973
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5923973?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7rrl2wcwm4ted?user=37505&ntc=5923977
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5923977?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
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نارهت هقطنم 7  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77 :: یهگآ یهگآ هرامش   زجبهرامش زور  تدم 7  هب  خیرات 1401/8/15  زا   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تاعاس  رد  لیطعت  یاهزور 

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

5923725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یکنرت هوکزوریف (  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  زارف  نامیس  یصاصتخا  ربیف  حرط  یقوقح  ناراکنامیپ  زا  توعد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش نازابناج  نابایخ  یادتبا  توبن  نادیم  تیآ  دیهش  یناشن خ  هب  هقطنم 7  یاهدادرارق  دیرخ و  دحاو   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناردنزام ریشب   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923987 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( رابدور نموف - تفش -  - ارس هعموص  تشر -   ) نالیگ زکرم  روحم  تارباخم  زکارم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 14/000/000/000  غلبم 

اهدادرارق دحاو  موس  هقبط  یزکرم -  نامتخاس  راسلگ -  تشر -  نالیگ -  : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دحاو   :: سردآ سردآ

32122370-32132230 :: نفلت :: WWW.gilan.tciir و www.tciir و https://iets.mporgirنفلت تیاسبو تیاسبو

33723456-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا ربیف   ربیف حرط   حرط یقوقح   یقوقح ناراکنامیپ   ناراکنامیپ زازا   توعد   توعد ناونع : : ناونع 77

زکارم زکارم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 46 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aaqudjb7mms5w?user=37505&ntc=5923725
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924032 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

USO یرون ربیف  هکبش  هعسوت  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 17  : تیاس زا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 17   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924055 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا هاگدورف  برقت  رادار  نتنآ  لکد  هشرع  یزاس  هنیهب  مادیر و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم  نابایخ  دابارهم  هاگدورف   :: سردآ سردآ

63148286 :: نفلت :: WWW.STADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

USOUSO یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

هاگدورف هاگدورف برقت   برقت رادار   رادار نتنآ   نتنآ لکد   لکد هشرع   هشرع یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   مادیر   مادیر بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 46 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2advr5d7zhzgf?user=37505&ntc=5924032
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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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5923881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یمومع  رباعم  یاهولبات  یشرافس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 31.573.364.300  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 12   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مج یمیشورتپ  عمتجم  یاه  نابایخ  هیلک  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لای 500/000/000 ر  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مج یمیشورتپ  تکرش  هرامش 27 ، یوجنگ ، یماظن  نابایخ  روپسابع ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 434و 02188654545  021-88654545 :: نفلت :: WWW.JPCOMPLEX.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

02188771426 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس یمومع   یمومع رباعم   رباعم یاهولبات   یاهولبات یشرافس   یشرافس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

یاه یاه نابایخ   نابایخ هیلک   هیلک یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع 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 46 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ddca2zycb3w3?user=37505&ntc=5923881
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5923881?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n38srhc8algp2?user=37505&ntc=5924175
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5924175?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج ناسارخ  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنهرامش شهس  زور  تعاس 8   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 8   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924007 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  تاسیسأت  زا  یدادعت  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  5/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش یماظتنا -  یورین  یادهش  نابایخ  یادتبا  ص - )  ) مظعا ربمایپ  راولب  یرادا -  تیاس  دنجریب -  صاخ - ) یماهس   ) یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ
9719866838: یتسپدک اهدادرارق - روما  لوا -  هقبط  یبونج -  ناسارخ  ناتسا  زاگ 

056-32392000 :: نفلت :: www.nigc-skgc.ir www.shana.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir

056-32400523 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35-95/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/18  زا   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا هنیجنگ   :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924219 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا  تازیهجت و  هیلک  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر 167/000/000/000 دروارب غلبم 

لایر  نیمضت 8/350/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  همانیهاوگ 

:: سردآ سردآ

3-07733332181 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتیتنام5923990 زکرم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاسیسأت تاسیسأت زازا   یدادعت   یدادعت ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

نیبرود نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت 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 46 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tx74v85q6vsd3?user=37505&ntc=5924007
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5924007?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/25a4vn4uw6gcc?user=37505&ntc=5924219
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5924219?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5924030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fltr یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5924213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  هزوح  یاه  یریذپ  بیسآ  یاصحا  ذوفن و  نومزآ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000147 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31312942-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگورین5923908 یاه  نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire متسیس ندش  لاعفریغ  لکشم  عفر 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  یزاگ  زکرمتم 

هحفص 12) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

fltrfltr ناونع : : ناونع 1515

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح یاه   یاه یریذپ   یریذپ بیسآ   بیسآ یاصحا   یاصحا وو   ذوفن   ذوفن نومزآ   نومزآ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 46 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u8efx473dhlnw?user=37505&ntc=5924030
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5924030?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r7tbks7yhypt2?user=37505&ntc=5924213
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5924213?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-44-94 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5923777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 18-08-1401 عورش 15-08-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  - Hach دنرب رتم   pH لس 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5923860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140257 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
pid رلرتنک یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/08/19 نایاپ :  خیرات 

:: 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

HachHach  دنرب دنرب رتم   رتم   pHpH  لسلس ناونع : : ناونع 1717

pidpid  رلرتنک رلرتنک ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 46 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sazzm3nvwjj95?user=37505&ntc=5923777
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5923777?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cml2q45xd45rc?user=37505&ntc=5923860
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5923860?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5923908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  یزاگ  زکرمتم  هاگورین  یاه  نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire متسیس ندش  لاعفریغ  لکشم  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005518 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312940-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم یزاگ   یزاگ زکرمتم   زکرمتم هاگورین   هاگورین یاه   یاه نیبروت   نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire Fighting& Alarm FireFire متسیس   متسیس ندش   ندش لاعفریغ   لاعفریغ لکشم   لکشم عفر   عفر ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 46 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bt6u8f9nyln94?user=37505&ntc=5923908
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5923908?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مرکا لوسر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرام چنیا  تناردیه 1/5  ایرآ -  کرام  هررق  نودب  تسار  دیفس  راکوت  هبعج  ایرآ -  کرام  سا  لدم  یزلف  هلابند  لزان و  اب  چنیا  لی 3/4  رزوم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چنیا ایرآ 3/4  برض  کت  ریش  ایرآ - 

ددرگیم هئارا  تسویپ  هب  زاین  دروم  یاهالاک  یلک  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201094841000107 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تالآرازبا الاک :  هورگ 

ددع  140 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هجو 7  تخادرپ  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هئارا  میظنت و  هدش  هئارا  نامز  تدم  هب  تبسن  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 

دامن تسویپ  مزال  یاه  یگنهاه  تهج  ار  روتکاف  شیپ  زیر  افطل 
دنامن مادقا  هدش  نالعا  زاین  یراذگ  تمیق  هب  تبسن  نارهت  نکاس  یاه  هدننک  نیمات  طقف  افطل 

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا  ، لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352116-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: 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

برض برض کتکت   ریش   ریش تناردیه -  -  تناردیه هررق -  -  هررق نودب   نودب تسار   تسار دیفس   دیفس راکوت   راکوت هبعج   هبعج یزلف - - یزلف هلابند   هلابند وو   لزان   لزان اباب   چنیا   چنیا لیلی  3/43/4   رزوم   رزوم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشاذگ سامت  هرامشودوش  هداد  مالعتسا  طیارش  قبط  یلک  تمیق  - زیربت 1 ولیس نامتخاس  واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09144000346 .تسا یمازلا  لحمزادیدزابدوش 

1101001380000013 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183717333 یتسپ :  دک  هار ،  فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443023-041  ، 34449250-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34446005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولیس ولیس نامتخاس   نامتخاس واهرابنا   واهرابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5924051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرفب لاسرا  تمیق و  مالعا  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  یور  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  تسویپ  هب  تساوخرد  لماک  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000473 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راکمادم هدننک  هضرع  عجرم   PROTEC یتراجت مان   6000PLUS/OP لدم قیرح  مالعا  ریذپ  سردآ  دنمشوه  لاکیتپا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

راکمادم هدننک  هضرع  عجرم   PROTEC یتراجت مان   6000PLUS/HT لدم قیرح  مالعا  ریذپ  سردآ  دنمشوه  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  لطاب  تساوخرد  اب  ریاغم  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 88318415 نفلت 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88307157-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ دنمشوه   دنمشوه یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره یکشزپماد  لک  هرادا  قیرح  افطا  هاگشیامزآ و  ینف و  نامتخاس  شک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003521000007 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915856995 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  عولط -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662396-076  ، 33662376-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667830-076 :: 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

راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم   :: 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 20 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوگخساپ 09153203930 یلا 13 . تعاس 8  زا  اه  هعمج  زج  هب  هزور  همه  دیدزاب  تاعاس   . قیرح افطا  نالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن مادقا  یتسویپ  لیاف  قبط  .ییاباب 
1101090296000028 زاین :  هرامش 

راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   SPXCDXSFXSS لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس   Sensepoint XCD Replacement Flammable Cartridges روسنس الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL
ددع 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاباب ییوگخساپ 09153203930   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9136616133 یتسپ :  دک  راهب ،  هرامش 1 هاگنامرد  7و9- راهب نیب  - راهبارعشلا کلم  -خ  جیسب نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37625023-051  ، 38553976-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38524049-051 :: 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

یکشزپماد یکشزپماد لکلک   هرادا   هرادا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   هاگشیامزآ   هاگشیامزآ وو   ینف   ینف نامتخاس   نامتخاس شکشک   لباک   لباک ناونع : : ناونع 2323

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2424

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

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

هاگورین5923908 یاه  نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire متسیس ندش  لاعفریغ  لکشم  عفر 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  یزاگ  زکرمتم 

هحفص 12) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5923914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیباگم لداعم 16 تیاباگم  تعرس 2  اب  نراقتم  دودحم و  ان  مجح  اب  تنرتنیا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000075 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشمو  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیباگم تیباگم 1616 لداعم   لداعم تیاباگم   تیاباگم   22 تعرس   تعرس اباب   نراقتم   نراقتم وو   دودحم   دودحم انان   مجح   مجح اباب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس 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 46 ھحفص 19 
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نارهت کرمگ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5923976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دنب کآو  لانیجراو  وین  تروصب   AMP98b32MH23Ft ینف تاصخشماب  تیاس  طابترا  هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004951000002 زاین :  هرامش 

نارهت کرمگ  هدننک :  رازگرب 
AMP98b32MH23Ft ینف تاصخشماب  تیاس  طابترا  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

 . یزادنا هارو  بصن  زا  سپ  هام  تخادرپو 2 هناماس  مالعازا  سپ  تعاس  یروف 24  ایوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379656411 یتسپ :  دک  نارهت ،  گرمگ  لک  هرادا  یتشهب  دیهش  نابایخ  سراف  جیلخ  نابایخ  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66273098-021  ، 66274515-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66256119-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس طابترا   طابترا هاگتسد   هاگتسد 22 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 46 ھحفص 20 
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ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5924038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دیهاوخ  فذح  ناگدننک  نیمات  تسیل  زا  هدش  مالعا  یالاک  لرتنک  تهج  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش کچ  امتح  تاحیضوت  رداک 

1101005275000086 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAINET هدنزاس عجرم   TAINET یتراجت مان   G.SHDSL GNTU-764-102 لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
موس جوم  تاطابترا  رکتبم 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Tainet G.SHDSL.bis GNTU 764-104 Modem Router اقیقد زاین  دروم  لدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یریگراب و  هنیزه 

8133796411 یتسپ :  دک  رذوبا ،  ناتسرنه  بنج  یدابآ  سمش  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403560-031  ، 32366012-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32360811-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار لانرتسکا   لانرتسکا مدوم   مدوم 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 46 ھحفص 21 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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 19 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبتک و یتناراگ  لاس  ود  اب  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  اب  طبترم  لوژام  تراک  کی  زاس و  لداعم  هاگتسد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - طرش دیق و  یب  ضیوعت 

1101001010000223 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   ENW-8503A لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

یمازلا دیرخ  زا  لبق  الاک  هنومن  هئرا  - تسین یسررب  لباق  تادنتسم  دقاف  تاداهنشیپ  هدوب  یمازلا  ینف  تاصخشم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین یمازلا  یراگزاس  تست و  یسررب و  روظنم  هب  هدوب 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  لیابوم  لانگیس  هدننک  رارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001137 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   TA-D12FD لدم  MHz 900 سناکرف لیابوم  جاوما  هدننک  تیوقت  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام تراک   تراک کیکی   وو   زاس   زاس لداعم   لداعم هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 2828

لیابوم لیابوم لانگیس   لانگیس هدننک   هدننک رارکت   رارکت ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 46 ھحفص 22 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوغرم سنج  ددع  لفق 20  یزغم  ددع  لفق 30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003732 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیمیس روشنم  هدننک  هضرع  عجرم   Mini Tiny لدم هنایار  یرازفا  تخس  لفق  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نیمیس روشنم  هدننک  هضرع  عجرم   Tiny لدم هنایار  یرازفا  تخس  لفق  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

دشابیم هنومن  دات  هب  طونم  الاک  دیرخ  دشابیم  یدقن  ریغ  یرابتعا و  طقف  دیرخ  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25133-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تاعالطا5924213 یروانف  هزوح  یاه  یریذپ  بیسآ  یاصحا  ذوفن و  نومزآ  هحفص 11)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

بوغرم بوغرم سنج   سنج ددع   ددع   2 020 لفق   لفق یزغم   یزغم ددع   ددع 3030 لفق   لفق ناونع : : ناونع 3030

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

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: 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 17 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 150  ینابایخ  غارچ  طبار  - ددع دادعت 100   s سونو حرط  رون  کت  تاو  ینابایخ 80  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000200 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راگدنام رتسگ  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  ینابایخ  غارچ   cm 35 یزلف هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  ناهفصا  رون  کت  یتراجت  مان  نیمولآ  ناهفصا  ینواعت  هدنزاس  عجرم   W 80 ناوت  S سونو حرط  ینابایخ   LED ییانشور غارچ  الاک :  مان 
نیمولآ ناهفصا 

هلعش 100 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ادج اه  کرام  ریاس  یارب  یراذگ  تمیق  زا  افطل  دشابیم  دات  دروم  یتساوخرود  رون  کت  کرام  طقف  - دنشاب هتشاد  هلاس  5 یتناراگدیاباهالاک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09143925904 هرامش  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  - دشاب یم  دازا  هقطنم  نامزاس  یزکرم  رابنا  رد  سانجا  لوحت  - دامرف یراددوخ 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: 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  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رون رون کتکت   تاو   تاو   8080 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگدننک دیلوت  ناگدننک و  فرصم  تیامح  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 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

5923807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوغرم لیتسا  سنج  زا  دنلب  ییوشک  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمیتناس نیمز 120  فک  زا  تیگ  هلاب  عافترا 

رتمیتناس ورهار 60  ضرع 
1101003039000008 زاین :  هرامش 

ناگدننک دیلوت  ناگدننک و  فرصم  تیامح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-G 703 لدم ییورتم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  یتناراگ و 10  هام  لقادح 18  یاراد  تسیابیم  اه  تیگ  هعومجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967834713 یتسپ :  دک  داشرهم ،  شبن  یراصنا ، خ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22059371-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22059371-021 :: 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

6060 ورهار   ورهار ضرع   ضرع رتمیتناس   رتمیتناس   12 0120 نیمز   نیمز فکفک   زازا   تیگ   تیگ هلاب   هلاب عافترا   عافترا بوغرم   بوغرم لیتسا   لیتسا سنج   سنج زازا   دنلب   دنلب ییوشک   ییوشک یایا   هشیش   هشیش ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع
رتمیتناس رتمیتناس

3232

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتوم یالط   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5923836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تیروکس  یقرب  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001546000035 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هتوم  یالط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

متیآ 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا رد  الاک  لیوحت  لاسرا و  زا  سپ  تخادرپ  ددرگ  لصاح  سامت  یریصن  سدنهم  یاقآ  هرامش 09132723095  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  یلام  روما  طسوت  ینف  هیدات  زا  سپ  یمسر  روتکاف  لاسرا  عمتجم و 

8353135531 یتسپ :  دک  هتوم ،  یالط  عمتجم   117 یتسپ قودنص  همیم  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45336240-031  ، 45336288-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45336130-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ولیس5924039 نامتخاس  واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 14)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5924051 مالعا  ریذپ  سردآ  دنمشوه  یترارح  هحفص 14)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

فک5923807 زا  تیگ  هلاب  عافترا  بوغرم  لیتسا  سنج  زا  دنلب  ییوشک  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ 
رتمیتناس ورهار 60  ضرع  رتمیتناس  نیمز 120 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تیروکس   تیروکس یقرب   یقرب برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ولیس5924039 نامتخاس  واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 14)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5924051 مالعا  ریذپ  سردآ  دنمشوه  یترارح  هحفص 14)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یکشزپماد5924191 لک  هرادا  قیرح  افطا  هاگشیامزآ و  ینف و  نامتخاس  شک  هحفص 14)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5924198 افطا  نالعا و  هحفص 14)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاسیسأت5924007 زا  یدادعت  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هحفص 10)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000262 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا دمایاپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   VAREX یتراجت مان   PaxScan 4336W لدم یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

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

(Hakami یمکح ( تسا 09133808369  ههامود  باسح  هیوست  تسویپ .  تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یفارگویدار   یفارگویدار سکیا   سکیا هعشا   هعشا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3434
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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

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5923971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  ) رلوم رگیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دشاب یم  تسیز  طیحم  هاگشیامزآ  رد  رقتسم  ( pm10 analyzer) رابغ شجنس  هاگتسد  هب  طوبرم  یتساوخرد  هعطق  )

1101092372000432 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   AZ یتراجت مان   VZ7291AZ لدم یهاگشیامزآ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشزپ5923953 یفارگویدار  سکیا  هعشا  هحفص 27)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

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

رابغ5923971 شجنس  هاگتسد  هب  طوبرم  رلوم  هحفص 27)رگیاگ  روتکتد  ( روتکتد

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

قیرح5924051 مالعا  ریذپ  سردآ  دنمشوه  یترارح  هحفص 14)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رابغ رابغ شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم رلوم   رلوم رگیاگ   رگیاگ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاف یلپمآ  رسکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000583 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریاف یلپمآ  رسکیم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
رتم ددع و   352 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب - -  یناریا  الاک  دشابیمن -  لوبق  لباق  هباشم  دک  ناریا  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریاف ریاف یلپمآ   یلپمآ رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 3636

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

نادابآ هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  سالپومسا  نیبرود  زنل و  هارمه  هب  نونک  نیبرود  دیرخ  تهج  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005423000054 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدابآ انیم  یدمحم  ناوج  هدننک  هضرع  عجرم  نونک  یتراجت  مان   T99 لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  لیمکت ، یتسویپ  مرف 

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  نادابآ  هاگدورف  برد  ات  الاک  لاسرا  هنیزه 
یدارم یاقآ  لاوس 09165801009  هنوگره  تهج  سامت  هرامش 

6313761864 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یمج  هلا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53366495-061  ، 53366477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53366497-061 :: 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

ریاف5923887 یلپمآ  هحفص 10)رسکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

قبط5923929 سالپومسا  نیبرود  زنل و  هارمه  هب  نونک  نیبرود  دیرخ  تهج  هباشم  دکناریا 
تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 10) نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5924219 یریوصت  تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سالپومسا   سالپومسا نیبرود   نیبرود وو   زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب   نونک   نونک نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ تهج   تهج هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 3737
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 33  ) گنژارواای ماکاریا  یتناراگ  اب   eb-x05 لدم نوسپا  روتکژرپ  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع 33) یقزب  scope 200*200 روتکژرپ یفقس  هدرپ 

1101090345000149 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

غابص نسح  هدننک  هضرع  عجرم   Epson یتراجت مان   EB-X05 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 66 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: 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

نوسپا5924046 روتکژرپ  هحفص 31)اتید  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نوسپا نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 3838
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س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san storage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000082 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کدف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   SAN STORAGE HP MSA 2040 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

نیگنر زبس  هنایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  همیمض  تسویپ  هب  یلصا  تاصخشم 

دوش همیمض  یتسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  امتح 

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88058931-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیون داصتقا  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 0817 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/8/17هرامش تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تقو  نایاپ  ات 

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE3PAR زاس هریخذ  یاه  هاگتسد  یارب  دراه  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - یکیتامروفنا تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  هئارا  هصقانم - عوضوم  اب  طبترم  اتفا  یتایلمع  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  ریوصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیون داصتقا  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو 

ینابیتشپ  هرادا  لوا  هقبط  کالپ 17  رایدنفسا  راولب  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
کناب هناخریبد  کالپ 24  رایدنفسا  راولب  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  یوربور  جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، : یناشن لیوحت 

24594233 - 24594217 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24594287 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

san storagesan storage ناونع : : ناونع 3939

HPE3PARHPE3PAR زاس   زاس هریخذ   هریخذ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یارب   یارب دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5924197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لمح  مرگولیک  رادقم 35   2.5 دورتکلا هخاش _  180 دادعت (2mm)20*20 لیفورپ هخاش _  دادعت 40 ( 2mm  ) لیفورپ 40*40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

1101091319000107 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هیمورا لیفورپ  هلول و   kg 1/173 رتم کی  نزو   m 6 لوط  mm 2 قرو تماخض  درون  مرگ  دالوف   20x20 یطوق یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
هخاش 180 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هیمورا لیفورپ  هلول و   kg 2/45 رتم کی  نزو   m 6 لوط  mm 2 قرو تماخض  درون  مرگ  دالوف   40x40 یطوق یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

هخاش 40 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

امآ یتعنص  هدنزاس  عجرم   1474JB7 دک  mm 2/50 رطق ترارح  هب  مواقم  نزن و  گنز  یاهدالوف  یراکشوج  صوصخم  یراکشوج  دورتکلا  الاک :  مان 
مرگولیک 35 دادعت : 

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

هزور تخادرپ 10  یلا 16 ) تعاس 8   ) یزابهش 09356522109 سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراکشوج یراکشوج دورتکلا   دورتکلا لیفورپ _  _  لیفورپ ناونع : : ناونع 4141
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نیون داصتقا  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0816-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 8  زا   - : 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   1401/08/17

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5924220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  یدنبرکیپ و  بصن ، لیوحت ، لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هنیمز رد  کی  هبتر  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  دانسا  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ینابیتشپ تامدخ  ریغ mainframe و  یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و 

ینابیتشپ  هرادا  لوا ، هقبط  کالپ 17 ، رایدنفسا ،  راولب  یناجنسفر ، یمشاه  هارگرزب  یوربور  جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، تفایرد :   :: سردآ سردآ
نیون داصتقا  کناب  هناخ  ریبد  گالب 24  رایدنفسا ، راولب  یناجنسفر ، یمشاه  هارگرزب  یوربور  جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، لیوحت :

24594233  - 24594217 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24594287 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیرآ نیون  تخادرپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5924221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ نابیتشپ  متسیس  یارب   SNOLOGY دنرب زاس  هریخذ  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیرا نیون  تخادرپ  تکرش  کالپ 21  یبرغ  هچوک 24  یبونج  همالع  نابایخ  دابا  تداعس  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.pna.co.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5923934san storage(31 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5924192HPE3PAR زاس هریخذ  یاه  هاگتسد  یارب  دراه  هحفص 31)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یراکشوج5924197 دورتکلا  هحفص 31)لیفورپ _  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یدنبرکیپ   یدنبرکیپ بصن ، ، بصن لیوحت ، ، لیوحت لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4242

یریگ یریگ نابیتشپ   نابیتشپ متسیس   متسیس یارب   یارب   SNOLOGYSNOLOGY دنرب   دنرب زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4343

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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس5924220 هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  یدنبرکیپ و  بصن ، لیوحت ، لمح ، هحفص 31)دیرخ ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یریگ5924221 نابیتشپ  متسیس  یارب   SNOLOGY دنرب زاس  هریخذ  تازیهجت  هحفص 31)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  تراک  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002186 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  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 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

5924034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور هب  یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  دراه  جیک  ددع  کی  دراه SSD و  ددع  کی   ، SAN دراه ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  ربتعم ، و 

1101001050000131 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-816572 لدم  TB 1/92 تیفرظ  SSD SAS 12G RI Enterprise لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
نایناریا

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

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دک ناریا  ربتعم ، زور و  هب  یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  دراه  جیک  ددع  کی  دراه SSD و  ددع  کی   ، SAN دراه ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرس 09122449199 سدنهم  هام ، کی  هیوست  تسا ، هباشم 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5923812 رورس  هکبش  هحفص 35)تراک  رورس  ( رورس

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

دراه5924034 جیک  ددع  کی  دراه SSD و  ددع  کی   ، SAN دراه ددع  هحفص 35)ود  رورس  ( رورس

دراه دراه جیک   جیک ددع   ددع کیکی   وو     SSDSSD  دراه دراه ددع   ددع کیکی    ،  ، SANSAN  دراه دراه ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 4545

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 روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  هنورک  رتیمولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002366 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نمیا هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنمشوه  رتسگ  نمیا  هناماس  هدنزاس  عجرم  رتیمولف  ریاف  یلپمآ  یرپ  دربراک   PA-6 FMC روسنس الاک :  مان 

دنمشوه رتسگ 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

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

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

هنورک5924026 هحفص 37)رتیمولف  روسنس  ( روسنس

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

قیرح5924198 افطا  نالعا و  هحفص 14)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنورک هنورک رتیمولف   رتیمولف ناونع : : ناونع 4646
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004316 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch BZRW80-A2 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   DELTA CONTROL هدنزاس عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   S21 لدم یتعنص  راشف  چوس  الاک :  مان 
ایرآ نراک  ورتپ 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pressure switchpressure switch دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5924137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152147 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس سراپ  طسوتم  راشف  رکیرب  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/21 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس سراپ   سراپ طسوتم   طسوتم راشف   راشف رکیرب   رکیرب ناونع : : ناونع 4848

...و ...و چیئوس -  -  چیئوس رشرپ   رشرپ تالایس -  -  تالایس جنسراشف   جنسراشف یتعنص -  -  یتعنص جنسراشف   جنسراشف لیتسا - - لیتسا جنسراشف   جنسراشف راشف -  -  راشف لرتنک   لرتنک تاتسونام   تاتسونام ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) DELTA PRESSURE SWITCH SERIES 200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004354 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

MIDESCO HANDELSGESELLSCHAFT هدنزاس عجرم   MONOSTAT PRESSURE SWITCH یتراجت مان   DG لدم راشف  لرتنک  تاتسونام  الاک :  مان 
یتداعس هیقر  هدننک  هضرع  عجرم   FOR INDUSTRIE BEDARF MBH

ددع 2 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

ریسکا یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم   TAIZHOU یتراجت مان   DEIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE لدم لیتسا  جنسراشف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
لرتنک دنیارف  قیقد  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE GAUGE یتراجت مان  لدم 232.50  یتعنص  جنسراشف  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

ویتکا رپوس  هدننک  هضرع  عجرم   Diffrential Pressure یتراجت مان   DA 11 لدم تالایس  جنسراشف  الاک :  مان 
ددع 28 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
سراپ روتیساپاک  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   bar 0/5 راشف  Viton membrane لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

یمیحر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE GAUGE یتراجت مان  لدم 233.50  تاسیسات  جنسراشف  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch range XJD9 and XJD تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch BZRW80-A2 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   XP600 لدم راشف  تاتسونام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5924216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  تاصخشم و  قبط  رتیم  سنارت  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002185 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناریا زادگ  رید  یاه  هدروارف  هدننک  هضرع  عجرم   GW150A5 لدم  bar 0/04 راشف میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکارم5923987 تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یزاس  هنیهب  هحفص 7)یرادهگن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5924122pressure switch هحفص 37)دیرخ چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5924137 سراپ  طسوتم  راشف  هحفص 37)رکیرب  چیئوس  ( چیئوس

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

رشرپ5924210 تالایس -  جنسراشف  یتعنص -  جنسراشف  لیتسا - جنسراشف  راشف -  لرتنک  تاتسونام 
...و چیئوس - 

هحفص 37) چیئوس  ( چیئوس

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

رتیم5924216 سنارت  هحفص 37)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

رتیم رتیم سنارت   سنارت رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 46 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3q3zna37qlszc?user=37505&ntc=5924216
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5924216?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003734 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
الخ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

الخ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

الخ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
الخ دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24018-061341  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یروتاینیم یروتاینیم زویف   زویف الخالخ -  -  دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ناونع : : ناونع 5151
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5924122pressure switch هحفص 37)دیرخ چیئوس  ( چیئوس

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

یروتاینیم5924215 زویف  الخ -  دیلک )  ) هحفص 41)چوس چوس  ( چوس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاف5923887 یلپمآ  هحفص 10)رسکیم  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون 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

5923763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب و یم  تازیهجت  یدنبمه  ارجا و  یزاسزاب ، یحارط ، تراظن (  گنردالب  لرتنک  شیاپ و  زکرم  ناونع  اب  یزور  هنابش  یزکرم  تخاس  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یمن  گنیروتینام  یرتویپماک و  هکبش ، یرادا و  تازیهجت  مالقا و  لماش 

عوبتم  ترازو  نامتخاس  هقبط 15  رد  یزاسرهش  هار و  ترازو  هعومجم  تاعالطا  شیاپ  قاتا  زیهجت  ارجا و  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101000004000126 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دیئامرف  هجوت  همیمض  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646298-021  ، 88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنبمه یدنبمه وو   ارجا   ارجا یزاسزاب ، ، یزاسزاب یحارط ، ، یحارط تراظن (  (  تراظن گنردالب   گنردالب لرتنک   لرتنک وو   شیاپ   شیاپ زکرم   زکرم ناونع   ناونع اباب   یزور   یزور هنابش   هنابش یزکرم   یزکرم تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمن   یمن گنیروتینام   گنیروتینام وو   یرتویپماک   یرتویپماک هکبش ، ، هکبش وو   یرادا   یرادا تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا لماش   لماش وو   دشاب   دشاب یمیم   تازیهجت   تازیهجت

5252
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5923886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000399 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  همیب  رگراک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسا *.*  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  تسا *.*.  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5924061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام رتنیرپ و   ، رنکسا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000071 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 5353

روتینام روتینام وو   رتنیرپ   رتنیرپ  ، ، رنکسا رنکسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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سراف ناتسا  نانکشا  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5924201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوام دیلک و  هحفص  روتینام -  سیک -  لماش  لماک  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003936000056 زاین :  هرامش 

نانکشا شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هللارصن دمحم  کسان  هدننک  هضرع  عجرم   CCIVO هنایار سوام  الاک :  مان 

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

ناهرط یالاک  رهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KEYBOARD یتراجت مان   KB2500 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   RL2455 لدم  in 24 زیاس حطسم  هحفص  اب   LED هنایار روتینام  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم 

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

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت  امتح  ییوگخشاپ  زا  لبق  افطل  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7439131896 یتسپ :  دک  نانکشا ،  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  نانکشا ، رهش  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52762710-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52763757-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5923763 ) تراظن گنردالب  لرتنک  شیاپ و  زکرم  ناونع  اب  یزور  هنابش  یزکرم  تخاس  یحارط و 
یرادا و تازیهجت  مالقا و  لماش  دشاب و  یم  تازیهجت  یدنبمه  ارجا و  یزاسزاب ، یحارط ،

( دشاب یمن  گنیروتینام  یرتویپماک و  هکبش ،

هحفص 43) روتینام  ( روتینام

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

روتینام5923886 سیک و  هحفص 43)عاونا  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5924061 رتنیرپ و   ، رنکسا هحفص 43)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

سوام5924201 دیلک و  هحفص  روتینام -  سیک -  لماش  لماک  هحفص 43)هنایار  روتینام  ( روتینام

سوام سوام وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص روتینام -  -  روتینام سیک -  -  سیک لماش   لماش لماک   لماک هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

نیبرود5924219 یریوصت  تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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