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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   1818 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3434))

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

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

زا 43 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 24

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( 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 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( 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 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

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

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

زا 43 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( 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 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

زا 43 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

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

1401/1084 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا

5928056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، اهمتسیس عوبطم و  هیوهت  یتدورب و  یاهمتسیس  تاسیسات و  قیقدرازبا ،  لرتنک و  تازیهجت  تاودا و  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  کرتشم  تاسیسات  لوا و  هاگشیالاپ  یکیرتکلا  تاودا  تازیهجت و 

لایر 799/360/724/920 دروارب غلبم 

لایر نیمضت 21/987/300/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ تامدخ  رتفد  قاتا 45  مود  هقبط  یرادا  نامتخاس  مکی  هاگشیالاپ  سراپ  یژرنا  هژیو  هقطنم  یقت  لخن  رهش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

4282-4699-4433-07731314697 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COMPUTERIZE TORQUE /TURN/TIME MONITORING SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت وو   یتدورب   یتدورب یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   تاسیسات   تاسیسات قیقدرازبا ،  ،  قیقدرازبا وو   لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت وو   تاودا   تاودا تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یکیرتکلا یکیرتکلا تاودا   تاودا وو   تازیهجت   تازیهجت اهمتسیس ،  ،  اهمتسیس

11

COMPUTERIZE TORQUE /TURN/TIME MONITORING SYSTEMCOMPUTERIZE TORQUE /TURN/TIME MONITORING SYSTEM  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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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  یتعنص  یاهکرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001385000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928285 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گیر  ود ، رهشوب  یتعنص  یاهکرهش  یناشن  شتآ  و  یژرنا ) تسیز و  طیحم  تشادهب ، ینمیا ،  ) HSEE تامدخ ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گیر  ود ، رهشوب  یتعنص  یاهکرهش  یناشن  شتآ  و  یژرنا ) تسیز و  طیحم  تشادهب ، ینمیا ،  ) HSEE تامدخ ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
23,077,544,980 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,307,754,498 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/12/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یاهکرهش تکرش  -1 رهشوب یتعنص  کرهش  یدورو  - ین هرق  دبهپس  راولب   - 3 هچوک رهشوب -   ، 7517746791 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشوب یتعنص 

:: 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  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   جردهرامش خیرات  خیرات 1401/08/21  - ات  رثکادح  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/15 یهگآ :

tender.ikk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یسدنهم  یصصخت  تامدخ  ماجنا  هرواشم و  تامدخ  ماجنا  یناسر  عالطا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یگدامآ مالعا  کمایپ 10004441000444  هرامش   :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   یژرنا ) ) یژرنا وو   تسیز   تسیز طیحم   طیحم تشادهب ، ، تشادهب ینمیا ، ، ینمیا  ) ) HSEEHSEE  تامدخ تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 33

هکبش هکبش یسدنهم   یسدنهم یصصخت   یصصخت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یناسر   یناسر عالطا   عالطا 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 43 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-گ-16 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kw 10 ربافیتکر لماک  فلش  تینوی  کار و  لماش  لماک  هدننک  وسکی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.go.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدننک نیمات  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راربا  :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابس  دالوف  عمتجم  نفلت  زکرم  اقترا  یناسرزورب و  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  ابس  دالوف  عمتجم  نفلت  زکرم  اقترا  یناسرزورب و  هژورپ  تهج  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ،  یحارط ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

لصا رد  لماک  حرش  هب  دنشابیم و ...  مزال  طیارش  یاراد  ییاناوت و  صصخت و  یاراد  رکذلا  قوف  عوضوم  هنیمز  رد  هک  دنمناوت  ناراکنامیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ

هعسوت یاهدادرارق  دحاو  هکرابم  یتسپ 1610  قودنص  ناهفصا -  یبرغ  بونج  یرتمولیک   75 ناهفصا -   :: سردآ سردآ

شخرذآ یاقآ  یمساق و  مناخ   5195-3098-0315273 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تینوی تینوی وو   کار   کار لماش   لماش لماک   لماک هدننک   هدننک وسکی   وسکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

نفلت نفلت زکرم   زکرم اقترا   اقترا وو   یناسرزورب   یناسرزورب وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 43 ھحفص 7 
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یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000148 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928094 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع تایلمع  یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و  ریغ  دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعطاقت 

زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تایلمع یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و  ریغ  دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن ، تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تاعطاقت ینارمع 

لایر   1,680,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تیاده یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده  نابایخ  بالقنا  نابایخ  زاریش   ، 7134947718 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

37-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس  کی و  هقطنم  حطس  تالآ د ر  نیشام  هراجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DL850 هاگتسد دیرخ 

ریسم  یامنهار  یاهولبات  یکیفارت و  یاهولبات  تازیهجت و  ییامنهار  غارچ  بصن  هیهت و 
دابآ  مالسا  یناهفصا  یفرسا  دیهش  نابایخ  یبونج  علض  یاه  نیمز  یزاس  هداما 

یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتامدخ یزاسهار و  تالآ  نیشام  هنیمز  رد   - دناب هار و  هتشر  رد  یقوقح  هبتر 5 

ناجنز یرادرهش   :: سردآ سردآ

02433422036 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یئاقلا   یئاقلا یاهروسنس   یاهروسنس یارجا   یارجا وو   دنمشوه   دنمشوه ریغ   ریغ وو   دنمشوه   دنمشوه یهدنامرف   یهدنامرف یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ بصن ، ، بصن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
تاعطاقت تاعطاقت ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع

77

وو یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات وو   تازیهجت   تازیهجت ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت -- DL850DL850 هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس رر   دد   تالآ   تالآ نیشام   نیشام هراجا   هراجا ناونع : : ناونع
یبونج یبونج علض   علض یاه   یاه نیمز   نیمز یزاس   یزاس هداما   هداما ریسم -  -  ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات

88

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یرادرهش قطانم  یکیفارت (  یاه  ولبات  هیاپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 31.341.735.000 

داتس 2001095005000016 هناماس  ناوخارف  هرامش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir - www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

31٫341٫735٫000: دروآرب غلبم  یرادرهش ) قطانم   ) یکیفارت یاهولبات  هیاپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت یاه   یاه ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928582 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 (، 5989 نانادبآ (  یزکرم  - 2 (، 5983  ) مالیا ادهش  نابایخ  - 1  } هعبات هبعش  دادعت 3  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یتناراگ  بصن و  هیهت ،  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001001509000002  هب  ( { 5997  ) یهاشکلم

لایر نیمضت 643/235/705  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  مالیا ،   :: سردآ سردآ

08433381988 :: نفلت :: Www.setadiran.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

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

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یتناراگ   یتناراگ وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 43 ھحفص 10 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5928244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  تاصخشم  ) یناقلاط ناتسرامیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000157 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون هداد  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PVM یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   PVM یزاجم یاهنیشام  تیریدم  یزاس  یزاجم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم  یاقآ   09354558769 :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5928495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یتلود  ینایم  یکینورتکلا  رودص  زکرم  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000349 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39904354 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PVMPVM  یزاجم یزاجم یاهنیشام   یاهنیشام تیریدم   تیریدم یزاس   یزاس یزاجم   یزاجم رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1212

یتلود یتلود ینایم   ینایم یکینورتکلا   یکینورتکلا رودص   رودص زکرم   زکرم هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 43 ھحفص 11 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادا5928563 نویساموتا  بایغ  روضح  ددرت و  لرتنک  ناونع   CD عون رازفا  مرن  هتسب  وردوخ -  دنب  هار 
هرامش صیخشت  نیبرود  هرهچ -  صیخشت  تراک ،  تشگنا ،  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  - 

وردوخ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

5928162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  تسیل و  قبط  لعشم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002195 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
سراپ ور  تیک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OFFICINE OROBICHE هدنزاس عجرم  لدم 1022  یسیطانغم  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLAME FOTOMETER یتراجت مان   m360 لدم کیتاموتا  هلعش  نویسازینوی  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
روپ نالدرا  وزرآ  هدننک  هضرع  عجرم   MIDESCO یتراجت مان   IFS-IFD-UVS لدم لعشم  لرتنک  یکینورتکلا  هلر  الاک :  مان 

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

ناملآ هدنزاس  روشک  سنمیز  یتراجت  مان   QRA 2 لدم لعشم  یووی  لولس  لماک  لسوتف  الاک :  مان 
تس 3 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لعشم لعشم مزاول   مزاول 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 43 ھحفص 12 
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 ( گراخ هقطنم  ناریا (  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج هاگورین  یتظافح  هلر  هاگتسد  بویعم 40  یاه   LCD ضیوعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094395000138 زاین :  هرامش 

کراخ هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ریداقم  لودج  ندومن  همیمض  لیمکت و  - 3- یراک هموزر  هحفص   3 لقادح ندومن  همیمض  - 2- تارغت نیرخآ  یهگآ  ندومن  همیمض  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا 

7546113116 یتسپ :  دک  گراخ ،  هراق  تالف  تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  گراخ  هریزج  رهشوب  کراخ ،  هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23946274-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23946274-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج دیدج هاگورین   هاگورین یتظافح   یتظافح هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد   4040 بویعم   بویعم یاه   یاه   LCDLCD  ضیوعت ضیوعت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 43 ھحفص 13 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5928251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط...یکینورتکلا  تازیهجت  رازبا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یراذگراب  ًامتح  روتکاف  شیپ  مهم :

1101091701001121 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایدورود سابع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TOSAN هدنزاس عجرم  لدم 52  یتارباخم  رازبا  هبعج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

رابنا برد  هب  روتکاف  الاک و  لاسرا  .تسین  کالم  هدش  رکذ  دک  ناریا  تکرش ، نیا  زاین  دروم  یاه  دک  ناریا  دوبن  هناماس و  تالکشم  لیلد  هب  مهم :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگ ¬ یمن دات  ینف  داهنشیپ  دقاف  یاه  ¬ خساپ .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا  .دشاب  یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  الاک  هرادا 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52155340-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ ردرد   .ددرگ   .ددرگ یراذگراب   یراذگراب ًامتح   ًامتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ مهم : : مهم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط...یکینورتکلا   قبط...یکینورتکلا تازیهجت   تازیهجت وو   رازبا   رازبا ناونع : : ناونع
.دش .دش دهاوخن   دهاوخن
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS یلرتنک یاه  تراک  زا  لاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000848 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32910000-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص 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 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  لاس  کی  یتناراگ  الاک و  تیکیفیترس  هئارا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - DCS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004970 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ورشیپ  لرتنک  رایاوه  هدنزاس  عجرم   HC-DCS-PCS7 لدم  DCS گنیروتینام متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  یمازلا  لاس  کی  یتناراگ  الاک و  تیکیفیترس  هئارا   - DCS :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  هیهت و  تسو  کرادم  دانسا و  مالعتسا و  طیارش  اضاقت و  قباطم  اقیقد " هناگادج و 

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

31463715-077  ، 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

DCSDCS یلرتنک یلرتنک یاه   یاه تراک   تراک زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 1717

DCSDCS ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5928542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنلیس هکلف  ریش  /CO2 هدننک شوماخ  کیتاتسا  ودیه  تست  / ردنلیس ریش  یسفنت و  یاهردنلیس  کیتاتسا  ودیه  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسفنت 

.تسویپ کرادم  حرش  هب  ینف  تاصخشم 
1101097823000025 زاین :  هرامش 

جرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 724 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3157813361 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  راولب  - درادناتسا نادیم  -- جرک ناتسرهش  - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32804443-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32804443-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسفنت یسفنت ردنلیس   ردنلیس هکلف   هکلف ریش   ریش //CO2CO2 هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ کیتاتسا   کیتاتسا ودیه   ودیه تست   تست // ردنلیس ردنلیس ریش   ریش وو   یسفنت   یسفنت یاهردنلیس   یاهردنلیس کیتاتسا   کیتاتسا ودیه   ودیه تست   تست ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ کرادم   کرادم حرش   حرش هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش مادقا  تسویپ  اب  قباطم  یتنیزرب -  گنلیش  گنیلپوک -  رشاو  لزانرس -  گنیلپوک -  رشاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000969 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-PH-D1 لدم  in 8 زیاس یناشن  شتآ  هداتسیا  تناردیه  ریش  الاک :  مان 

ددع 365 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  افطل  ههام -  کی  تخادرپ  رادیرخ -  هدهع  هب  لمح  ینف 09159787745 -  سانشراک  یبیبح 09121839014 -  دیرخ  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهراتفر5928601 حالصا  یشخب و  یهاگ  یاه  حرط  یارجا  هیلقن - - لیاسو  یزاسراکشآ  حرط 
یزاس راکشآ  ریذپ -  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  یا -  هداج  ناربراک  یکیفارت 

...و فده  هیلقن  لیاسو 

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ هداتسیا   هداتسیا تناردیه   تناردیه ریش   ریش یتنیزرب -  -  یتنیزرب گنلیش   گنلیش گنیلپوک -  -  گنیلپوک رشاو   رشاو لزانرس -  -  لزانرس ناونع : : ناونع 2020
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cat6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000161 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
رتم  15,000 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کولف تست  یمسر و  روتکاف  رودص  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  هدنشورف  اب  هیارک  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5928274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  ژارتم و  اب  قباطم  سبط  یعامتجا  نیمات  نفلت  یرارطضا و  قرب  هکبش و  یشک  لباک  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092724000005 زاین :  هرامش 

سبط هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791816318 یتسپ :  دک  سبط ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   - یئاجر راولب   - ملعم نادیم  سبط -  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32826021-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32826020-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cat6cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2 12 1

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات نفلت   نفلت وو   یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب وو   هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NANOSTATION M2 یتویکیبوی CPE سلریاو ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000099 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل.یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  روک .  یرون 24  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004199000040 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان  یرتم  لوط   LC-LC لدم یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رتم 4000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش 09173704483  هب  یلامش  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  دشابیم .  یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

NANOSTATION M2NANOSTATION M2 یتویکیبوی   یتویکیبوی CPECPE سلریاو سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 2323

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم روک .  .  روک یرون  2424   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 2424

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

یتلود5928495 ینایم  یکینورتکلا  رودص  زکرم  هرواشم  تامدخ  هحفص 10)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه ییامنهار  غارچ  رلرتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000019 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزاس هدایپ  هب  طونم  دادرارق  .الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ  تسویپ / لیاف  قباطم  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  مالعتسا  دانسا  هیلک  یاضما  رهم و  عطاقت / کی  رد  ییامنهار  غارچ  رلرتنک  هاگتسد  کی 

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ رلرتنک   رلرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5928160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100  هب   PG21 یدالوف هلول  شوب  ددع و  دادعت 3  هب  یزلف 60*40  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000227 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 100  هب   PG21 یدالوف هلول  شوب  ددع و  دادعت 3  هب  یزلف 60*40  ولبات  دیرخ  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
متیآ  2 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5928572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 14  رتم و  یتناس  عافترا 12 رتم و  ضرع 20/4 هب  یکیئازوم  ریگتعرس  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093517000005 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ناتسراهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم   90x33x5 cm زیاس  A111 لدم ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ثادحا لحم  تلافسآ  بیرخت  لماش  رتم  لوط 14  رتم و  یتناس  عافترا 12 رتم و  ضرع 20/4 هب  یکیئازوم  ریگتعرس  یارجا  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنر یکیئازوم 20*20 هیور  نتب و  اب  یزاسریز  عبرمرتم و  رثکادح 59 تحاسم  هب  ریگتعرس 

5591111417 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  رهش  ناتسرانا  ناتسرهش  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 37642114-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37642757-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PG21PG2 1 یدالوف   یدالوف هلول   هلول شوب   شوب وو   یزلف   یزلف ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

رتم رتم   1414 لوط   لوط وو   رتم   رتم یتناس   یتناس 1212 عافترا   عافترا وو   رتم   رتم 20/420/4 ضرع   ضرع هبهب   یکیئازوم   یکیئازوم ریگتعرس   ریگتعرس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت 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 43 ھحفص 21 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون 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

5928601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  فده (  هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  ناربراک  یکیفارت  یاهراتفر  حالصا  یشخب و  یهاگ  یاه  حرط  یارجا  - 

ریذپ بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  - 
فده هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  - 

یا هداج  ناربراک  هب  ینمیا  تازیهجت  هئارا  شزومآ و 
اه هار  ینمیا  یرصم )  ) دیدزاب - 

...و تعرس  تیدودحم  یاهولبات  قیقدت  تشادرب و  - 
1101003205000039 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: 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

یزاس یزاس نمیا   نمیا یایا -  -  هداج   هداج ناربراک   ناربراک یکیفارت   یکیفارت یاهراتفر   یاهراتفر حالصا   حالصا وو   یشخب   یشخب یهاگ   یهاگ یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا هیلقن - - - - هیلقن لیاسو   لیاسو یزاسراکشآ   یزاسراکشآ حرط   حرط ناونع : : ناونع
...و ...و فده   فده هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو یزاس   یزاس راکشآ   راکشآ ریذپ -  -  ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شی  همیمض 

1201001530000057 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

.ددرگ رکذ  یلک  تروص  هب  تمیق  - 
هطوبرم نیلوئسم  دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

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

.دشاب یموب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک 

هدننک نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک  و  لقن ، لمح و  هنیزه  حلاصم ، هیلک  هیهت 
.دامن لصاح  سامت  یهاشناریم  سدنهم  یاقآ  هرامش 08338254627  اب  ماهبا  هنوگ  ره  تروص  رد 

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

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیشی   همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت 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 :
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نارهت قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5928563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش تیاعر  هدش  هتساوخ  دراوم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004740000023 زاین :  هرامش 

نارهت قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-200 لدم وردوخ  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نف هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یقلط 1  باق  یدنب  هتسب  عون  مینست 4  یرادا  نویساموتا  بایغ  روضح  ددرت و  لرتنک  ناونع   CD عون رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ 

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

نیون هنایار  ید  هدننک  هضرع  عجرم   ZK TECO هدنزاس عجرم   T-38788 G3 لدم هرهچ  صیخشت  تراک ،  تشگنا ،  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  مینست  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  مینست  یتراجت  مان   TLPRC19 لدم وردوخ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1676913171 یتسپ :  دک  ییایرد ،  یورین  نابایخ  یادتبا  تلاسر ،  نادیم  نارهط ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77198237-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77198237-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رثا رثا بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد یرادا -  -  یرادا نویساموتا   نویساموتا بایغ   بایغ روضح   روضح وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک ناونع   ناونع   CDCD  عون عون رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب وردوخ -  -  وردوخ دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع
وردوخ وردوخ هرامش   هرامش صیخشت   صیخشت نیبرود   نیبرود هرهچ -  -  هرهچ صیخشت   صیخشت تراک ،  ،  تراک تشگنا ،  ،  تشگنا
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   ( HIK VISION DS-2CD1143GO-IUF لسکیپاگم ماد 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . امه ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  سنج  لیوحت  تسا 

1101090049003084 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس شوه  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  نورسکم  یتراجت  مان   MIC-BR4431B-AS-H لدم لسکیپاگم  هکبش 4  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
لیگ

ددع 74 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج لیوحت  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   ( HIK VISION DS-2CD1143GO-IUF لسکیپاگم ماد 4  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک   . امه ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هام   هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن تسا   تسا هباشت   هباشت تهج   تهج دکدک   ناریا   ناریا  (  ( HIK VIS ION DS-2CD1143GO- IUFHIK VIS ION DS-2CD1143GO- IUF لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
 . . امه امه ییامیپاوه   ییامیپاوه یزکرم   یزکرم تارادا   تارادا برد   برد یولج   یولج سنج   سنج لیوحت   لیوحت
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   ( HIK VISION DS-2CD1043G2-1) لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003086 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   BC-700R لدم تباث  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : سنج لیوحت  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   ( HIK VISION DS-2CD1043G2-1) لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  امه -  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق هقطنم  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000181 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دندرگ هداعا  یراذگراب و   pdf تمرف اب  رهم  اضما و  زا  سپ  تسیاب  یم  مالعتسا  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23381906-021  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هام   هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن تسا   تسا هباشت   هباشت تهج   تهج دکدک   ناریا   ناریا  ( ( HIK VIS ION DS-2CD1043G2 - 1HIK VIS ION DS-2CD1043G2 - 1 )) لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3232

مشق مشق هقطنم   هقطنم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/8/16هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/8/23عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS -6 ANALOG یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیهمرچ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS -6  ANALOGDS -6  ANALOG ناونع : : ناونع 3434

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هطوبرم تازیهجت  ریواصت و  طبض  هاگتسد  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094584000016 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نیهمرچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

میس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یفالک  یمویکو 1  هتسب  نامتخاس  جراخ  لخاد و  بصن  دربراک   2x1 mm^2 عطقم حطس   PVC یچگ ریز  قرب  میس  الاک :  مان 
لمآ لباک  و 

رتم 100 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

لتاراف  AVR32F لدم قرب  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
لتاراف  ITR1500 لدم هلوزیا  سنارت  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان   CAT6 SFTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   NVR لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرفآ  نما  یتراجت  مان   IP/I11-B850-MF لدم  IP هکبش تحت  لسکیپاگم  تلوب 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هوژپ هدنیآ  نانیرفآ 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 3 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک مالعا  ار  ییاهن  تمیق  دامرف و  هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  ادتبا  افطل  یمارگ  هدننک  تکرش 

8475133111 یتسپ :  دک  فکمه ،  هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ءادهش  نادیم  هر  ماما  راولب  نیهمرچ  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52554869-031  ، 52552444-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52552253-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   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 " ) " ) 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 " ) " ) 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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

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

یرادا5928563 نویساموتا  بایغ  روضح  ددرت و  لرتنک  ناونع   CD عون رازفا  مرن  هتسب  وردوخ -  دنب  هار 
هرامش صیخشت  نیبرود  هرهچ -  صیخشت  تراک ،  تشگنا ،  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  - 

وردوخ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5928449 تازیهجت  ریواصت و  طبض  هاگتسد  نیبرود  هحفص 24)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ناتسا - زکارم  ددرت  لرتنک  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001573 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا زکارم   زکارم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3636
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تالیش  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اعومجم.هطوبرم یاهرازفا  مرن  هب  طلسم  تسیپیات  ، ینامزاس تازیهجت  لاوما  زا  تظافح  تاررقم و  مظن و   ، ددرت لرتنک  ، نابهگن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رفن دادعت 6 هب 

1101003054000128 زاین :  هرامش 
ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب اجان  ماظتنا  زکرم  تراظن  تحت  اجارف و  زا  یمسر  زوجم  یاراد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   !- :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم یاهرازفا  مرن  هب  طلسم  تسیپیات  رفن  دشاب و 2  48  ، تفیش 24 تروص  هب  دیاب  نابهگن  رفن  راهچ  -2

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا5928446 زکارم  ددرت  لرتنک  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ هحفص 9)تایلمع  ددرت  ( ددرت

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

طلسم5928461 تسیپیات  ، ینامزاس تازیهجت  لاوما  زا  تظافح  تاررقم و  مظن و   ، ددرت لرتنک  ، نابهگن
رفن دادعت 6 هب  اعومجم.هطوبرم  یاهرازفا  مرن  هب 

هحفص 9) ددرت  ( ددرت

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

یرادا5928563 نویساموتا  بایغ  روضح  ددرت و  لرتنک  ناونع   CD عون رازفا  مرن  هتسب  وردوخ -  دنب  هار 
هرامش صیخشت  نیبرود  هرهچ -  صیخشت  تراک ،  تشگنا ،  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  - 

وردوخ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

اعومجم.هطوبرم اعومجم.هطوبرم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن هبهب   طلسم   طلسم تسیپیات   تسیپیات ،، ینامزاس ینامزاس تازیهجت   تازیهجت لاوما   لاوما زازا   تظافح   تظافح وو   تاررقم   تاررقم وو   مظن   مظن  ، ، ددرت ددرت لرتنک   لرتنک ،، نابهگن نابهگن ناونع : : ناونع
رفن رفن 66 دادعت   دادعت هبهب  

3737
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

2001093079000131 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاپوک زاگ  قیرزت  نورام و  زاگ  قیرزت   ، 400NGL، زاگراشف تیوقت  یاهدحاو  رد  راجفنا  دض  قیرحدض و  یاه  برد  بصن  هیهت و  1401-0023 ت1  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نورام  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  پچ  تمس  رهشهام  زاوها  هداج  رتمولیک 12   ، 6348134885 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راجفنا5928099 دض  قیرحدض و  یاه  برد  بصن  هحفص 6)هیهت و  قیرح  ( قیرح

راجفنا راجفنا دضدض   وو   قیرحدض   قیرحدض یاه   یاه برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3838
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

هباشت5928188 تهج  دک  ناریا   ( HIK VISION DS-2CD1143GO-IUF لسکیپاگم ماد 4  نیبرود 
امه ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  سنج  لیوحت  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا 

.

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشت5928234 تهج  دک  ناریا   ( HIK VISION DS-2CD1043G2-1) لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود 
تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم5928449 تازیهجت  ریواصت و  طبض  هاگتسد  نیبرود  هحفص 24)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا5928563 نویساموتا  بایغ  روضح  ددرت و  لرتنک  ناونع   CD عون رازفا  مرن  هتسب  وردوخ -  دنب  هار 
هرامش صیخشت  نیبرود  هرهچ -  صیخشت  تراک ،  تشگنا ،  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  - 

وردوخ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هتسبرادم5928582 یاه  نیبرود  یتناراگ  بصن و  هیهت ،  هحفص 10)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادا5928563 نویساموتا  بایغ  روضح  ددرت و  لرتنک  ناونع   CD عون رازفا  مرن  هتسب  وردوخ -  دنب  هار 
هرامش صیخشت  نیبرود  هرهچ -  صیخشت  تراک ،  تشگنا ،  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  - 

وردوخ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5928164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ram تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000714 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 24 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ramram ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  رورس   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000409 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هیلخت  لمح و  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هاگشهوژپ ) هژورپ  یکشزپنادند ، هدکشناد  بنج  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

05138023032: سامت.دوشیمن

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههامود ههامود تخادرپ.ددرگیم   تخادرپ.ددرگیم لاطبا   لاطبا تسویپ   تسویپ لیافدقاف   لیافدقاف مالعتسا   مالعتسا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب رورس   رورس   PP ناونع : : ناونع 4040
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

) دصقم ات  لمح  هنیزه   - دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام و  روتکاف  شیپ  هئارا   - تسویپ تاصخشم  اب   seagate exos x2u12 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یراس )

1101091861000197 زاین :  هرامش 
هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هنیزه  - دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام و  روتکاف  شیپ  هئارا   - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  اب   seagate exos x2u12 رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یراس ) دصقم ( ات  لمح 

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805716-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: 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

5928164ram(32 هحفص رورس  ( رورس

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

لاطبا5928202 تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  رورس   P
ههامود تخادرپ.ددرگیم 

هحفص 32) رورس  ( رورس

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

یمازلا5928557 ینف  یلام و  روتکاف  شیپ  هئارا   - تسویپ تاصخشم  اب   seagate exos x2u12 رورس
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یراس ) دصقم ( ات  لمح  هنیزه   - دشاب یم 

هحفص 32) رورس  ( رورس

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

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

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

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

)) دصقم دصقم اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  - - دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف وو   یلام   یلام روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا  - - تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     seagate exos x2u12seagate exos x2u12 رورس رورس ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   یراس ) ) یراس

4141

ادزم ادزم تناو   تناو خرچ   خرچ هعطق   هعطق خرچ   خرچ گنیر   گنیر ناونع : : ناونع 4242
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092288003774 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  یتراجت  مان   F 323 ادزم هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  ولج  خرچ  هعطق  یپوت  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 32 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

رحس نادحتم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  زمرت  رتسوب  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  وردوخ  سلطا  هدننک  هضرع  عجرم   KIA MOTORS هدنزاس عجرم   Opirus لدم ایک  دلوفینم  هدنرادهگن  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5928354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  100 روسنساموس ) ) یرتمیسکا هاگتسد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001203 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   SAFB-SMX-AS دک  Invos لدم یرتمیسکا  هاگتسد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  - تازیهجت هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: 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

ریغ5928094 دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن ، تایلمع 
تاعطاقت ینارمع  تایلمع  یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و 

هحفص 7) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ادزم5928165 تناو  خرچ  هعطق  خرچ  هحفص 35)گنیر  روسنس  ( روسنس

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

ددع5928354  100 روسنساموس ) ) یرتمیسکا هاگتسد  هحفص 35)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ددع ددع   100100 روسنساموس ) ) روسنساموس )) یرتمیسکا یرتمیسکا هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4343
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

52440859 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928306 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع و / تاصقانم یونم  روبع  زمر  یربراک و  مان  اب  مسیس  هب  دورو  زا  سپ   ) یاهریگچیوس 616 یزاسون  یزادنا  هار  ارجا و  دیرخ ، یحارط ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EPC شور هب  تشادرب  تشابنا  دحاو  تلوولیک   0٫4

لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 15/000/000/000  غلبم 

ناتسزوخ دالوف  تکرش  ماما ، ردنب  زاوها  هداج  رتمولیک 10  زاوها -  : تکرش  :: سردآ سردآ

06132136415 :: نفلت :: pim ksc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06132908147 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EPCEPC  شور شور هبهب   اهریگچیئوس   اهریگچیئوس یزاسون   یزاسون یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3KR1 4 وBD1 لدم وزوسیا  T)H06Cو   ) لدم ونیه  اوه  روسرپمک  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003787 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نپاژ ، 6D95L KOMATSU، KOMATSU لیئوزاگ روتوم  تخوس  عون  زوس  کت  یمکارت  لاعتشا  روتوم  یسیطانغم ، لماک  چیئوس ، الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نپاژ ، RDB NISSAN، NISSAN MOTOR لیئوزاگ روتوم  تخوس  عون  زوس  کت  یمکارت  لاعتشا  روتوم  لماک ، روتارنژ ، الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
نپاژ ، 4D94-2 KOMATSU، KOMATSU لیئوزاگ روتوم  تخوس  عون  زوس  کت  یمکارت  لاعتشا  روتوم  لماک ، دیئونلوس ، الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NKR وزوسیا تنویماک  لماک  تراتسا  الاک :  مان 
تسد 4 دادعت : 

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

دشاب یم  همیمض  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22175-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لعشم5928162 هحفص 12)مزاول  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5928306EPC شور هب  اهریگچیئوس  یزاسون  یزادنا  هار  ارجا و  دیرخ ، یحارط ، هحفص 37)تایلمع  چیئوس  ( چیئوس

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

59283793KR1 4 وBD1 لدم وزوسیا  T)H06Cو   ) لدم ونیه  اوه  روسرپمک  یکدی  هحفص 37)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

هطوبرم5928449 تازیهجت  ریواصت و  طبض  هاگتسد  نیبرود  هحفص 24)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

33KR1KR1 وو     44BD1BD1 لدم   لدم وزوسیا   وزوسیا وو   T)H06CT)H06C  ) ) لدم لدم ونیه   ونیه اوه   اوه روسرپمک   روسرپمک یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 43 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rkqrjc6huylj5?user=37505&ntc=5928379
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5928379?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج لا  روتینام  ددع  17 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003989000077 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاراد دیاب  امتح  الاک.دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09371141612  اب  یویحی  سدنهم  اب  یگنهامه  تهج....چنیا  زیاس 21.5   22MP410-B لدم یج  لا  روتینام  - 

.دشاب ربتعم  یتناراگ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  17 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ه.دروخ دهاوخ  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  لاسرا  هیهت و  دیاب  تساوخرد  نیع  الاک.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  یریگراب  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6717863766 یتسپ :  دک  یتعنص ،  هاگشناد   ینیمخ - ماما  هارگرزب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38305001-083  ، 38305000-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38305006-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج لالا   روتینام   روتینام ددع   ددع 1717 ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5928390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام / 5 تخادرپ / یتسویپ تسیل  قبط  دادعت و  هب  روتینام  رتم  یسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002578 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MED LINKET یتراجت مان  روکلن  رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   S0010NE-L لدم یمئاد  طبار  بورپ  الاک :  مان 

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یکشزپ تازیهجت  لووسم   ) ینالصا یاقآ  09154922334

ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  شورف  لووسم  هرامش  تخادرپ و  طیارش  افطل 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092544000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیورس ریمعت و  نیباک ، یزاسزاب  لماش : - FM 440 وولو و  - NL 10 وولو یتاموس ،  زنب  یناشن  شتآ  وردوخ  هاگتسد  یساسا 3  تاریمعت  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نرخم یزاسزاب  حالصا و  فک ، پمپ  بصن  هیهت و  بآ ،  پمپ  هب   PTO تردق لاقتنا  رمیارپ -  بآ -  پمپ  سیورس  ریمعت و  لیسنارفید ، سکبریگ -  - روتوم لماک 

گنر  لرتنک ، قرب و  یاهولبات  بصن  هیبعت و  شاپبآ ،  روتینام  بصن  هیهت و  بقعو ، ولج  تاودا  نیباک  یدنب  تلکسا  یکمک و  یساش  بصن  هیهت و  موف ، بآ و 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک – یتعنص  هیحان  - زاوهاا  ، 6176937849 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتینام روتینام رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 4747

یناشن یناشن شتآ   شتآ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد هسهس   یزاس   یزاس زاب   زاب ناونع : : ناونع 4848

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

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

یج5928364 لا  روتینام  ددع  هحفص 40)17 روتینام  ( روتینام

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

روتینام5928390 رتم  یسکا  سلاپ  هحفص 40)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

5928485DCS(12 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن5928599 شتآ  وردوخ  هاگتسد  هس  یزاس  هحفص 40)زاب  روتینام  ( روتینام

(( 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

هتسبرادم5928582 یاه  نیبرود  یتناراگ  بصن و  هیهت ،  هحفص 10)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5928167cat6 هکبش هحفص 17)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5928244PVM یزاجم یاهنیشام  تیریدم  یزاس  یزاجم  رازفا  مرن  هحفص 10)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5928383NANOSTATION M2 یتویکیبوی CPE سلریاو هحفص 17)ویدار  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

طلسم5928461 تسیپیات  ، ینامزاس تازیهجت  لاوما  زا  تظافح  تاررقم و  مظن و   ، ددرت لرتنک  ، نابهگن
رفن دادعت 6 هب  اعومجم.هطوبرم  یاهرازفا  مرن  هب 

هحفص 9) ددرت  ( ددرت

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

یرادا5928563 نویساموتا  بایغ  روضح  ددرت و  لرتنک  ناونع   CD عون رازفا  مرن  هتسب  وردوخ -  دنب  هار 
هرامش صیخشت  نیبرود  هرهچ -  صیخشت  تراک ،  تشگنا ،  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  - 

وردوخ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

مشق5928371 هقطنم  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  هحفص 24)سیورس ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامرک ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 1401-26-27/ت یهگآ یهگآ هرامش   تدم 3هرامش هب  لوا  تبون  ناوخارف  پاچ  خیرات  زا   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس  هب  زور 

راربا  :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928331 :: هرازه هرازه اهداهنشیپ 1401/10/05دکدک   رابتعا  تدم  تعاس 10   - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 19

.دیامن  یرادیرخ  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  ناگدننکدیلوت و  زا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  شور  اب  ار  لیذ  حرش  هب  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و دنمشوه  درب  روتکژرپ -  وئدیو  رتنیرپ - یپک - هاگتسد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5928331 درب  روتکژرپ -  وئدیو  رتنیرپ - یپک - هاگتسد  هحفص 43)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمازلا5928517 روتکاف  شی  همیمض  تسویپ  تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  هیهت و 
.تسا

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دنمشوه دنمشوه درب   درب روتکژرپ -  -  روتکژرپ وئدیو   وئدیو رتنیرپ - - رتنیرپ یپک - - یپک هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

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