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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 نابآ   نابآ   2222 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   160هکس ,480 , 000160 ,480 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما353,890353,890رالد تاراما مهرد   94,60094,600مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   152هکس ,600 , 000152 ,600 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس237,400237,400رالد سیئوس کنارف   ,376کنارف 100376 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع269,200269,200رالد ناتسبرع لایر   94,29094,290لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 366وروی ,810366 ژورن810, ژورن نورک   35,90035,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا14,865,00014,865,000یالط سیلگنا دنوپ   419,2دنوپ 00419,2 نپاژ00 نپاژ نینی   دصکی   ,255دصکی 130255, 130

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 142142))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 11  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دادما نامتخاس  نارمع  هعسوت  گنیدله   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/22هرامش زا   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عقاو کالما  یارب  یناکم  تاعالطا  دورو  یناکم و  یفیصوت و  تاعالطا  هئارا  تیلباق  اب  بو  تحت   GIS ییایفارغج تاعالطا  متسیس  یحارط  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزوح رد  تیلاعف  هقباس  اب  یلام و  ینف و  ناوت  یاراد  و  ( GIS  ) ییایفارغج تیحالص |  یاراد  رواشم  نیسدنهم  تکرش  ناگدننک ، تکراشم  طیارش  روشک و  لک  رد 

هطوبرم

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هانپ پ 1 نادزی  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

88789917 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009007000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942183 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود )  هلحرم   ) تیبثت هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاس  دنتسم  قیبطت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 ( مود هلحرم   ) تیبثت هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاس  دنتسم  قیبطت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دانسا و تبث  لک  هرادا  نیریخ -  هکلف  قرب - )  ) مانمگ نازابرس  نابایخ  هیمورا –   ، 5715749631 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  کالما 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GISGIS ییایفارغج   ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا متسیس   متسیس یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

تیبثت تیبثت هلحرم   هلحرم اتات   یغاب ) ) یغاب وو   یعارز   یعارز  ) ) یزرواشک یزرواشک قطانم   قطانم یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   قیبطت   قیبطت ناونع : : ناونع 22
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لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004109000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5942197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا )  ناتسا  یمرگ - - توگنا ناتسرهش  یتبث  هزوح   ) تیبثت هلحرم  ات  یغاب ) یعراز و  یزرواشک ( قطانم  یزاس  دنتسم  قیبطت و  هشقن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یرتسگداد  لیبدرا خ   ، 5613657958 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004109000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا )  ناتسا  یمرگ - ناتسرهش  یتبث  هزوح   ) تیبثت هلحرم  ات  یغاب ) یعراز و  یزرواشک ( قطانم  یزاس  دنتسم  قیبطت و  هشقن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لیبدرا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یرتسگداد  لیبدرا خ   ، 5613657958 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیبثت تیبثت هلحرم   هلحرم اتات   یغاب ) ) یغاب وو   یعراز   یعراز )) یزرواشک   یزرواشک قطانم   قطانم یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   قیبطت   قیبطت وو   هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 33

تیبثت تیبثت هلحرم   هلحرم اتات   یغاب ) ) یغاب وو   یعراز   یعراز )) یزرواشک   یزرواشک قطانم   قطانم یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   قیبطت   قیبطت وو   هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 44
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097847000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:59هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:59عبنم تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوکسم  یاه  پمک   campus optix network یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

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

داتس یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع  ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

625-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:15هرامش  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اشامت  :: عبنم تعاس 14:15عبنم  - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943156 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  کلمت  تحت  یاه  گنیکراپ  هزیناکم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هرود  یرادهگن  ریمعت و  ینف و  ینابیتشپ  تامدخ  یتناراگ و  تامدخ  هارمهب 

هام  12: دادرارق تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   5.560/000/000: نیمضت

یرادرهش کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف -  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ،   :: سردآ سردآ
زاریش

یلخاد 226  32304618 :: نفلت :: www.setadiran.ir- https://shaffaf.shirazirنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

campus optix networkcampus optix network یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55

کلمت کلمت تحت   تحت یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ هزیناکم   هزیناکم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش
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دادما نامتخاس  نارمع  هعسوت  گنیدله   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/08/22 خیرات زا   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم 16عبنم تعاسات  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما یارب  یناکم  تاعالطا  دورو  یناکم و  یفیصوت و  تاعالطا  هئارا  تیلباق  اب  بو  تحت  ( GIS  ) ییایفارغج تاعالطا  متسیس  یحارط  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک لک  رد  عقاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

88789917: نفلت کالپ 1  هانپ -  نادزی  نابایخ  شبن  ندرج - )  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت -  رد  عقاو  دادما  نامتخاس  نارمع  هعسوت  تکرش  : امرفراک  :: سردآ سردآ

مدقم یمظعا  یسدنهم  یاقا  یلخاد 419   88789917 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0031320080140001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... WELL HEAD CONTROL PANEL 3000 PSI یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 12.263.432.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

مان 88969737- تبثرتفد  سامت 02141934  زکرم   06134123911 :: نفلت نفلت
02185193768

www.setadiran.ir :: 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

تاعالطا تاعالطا دورو   دورو وو   یناکم   یناکم وو   یفیصوت   یفیصوت تاعالطا   تاعالطا هئارا   هئارا تیلباق   تیلباق اباب   بوبو   تحت   تحت ( ( GISGIS  ) ) ییایفارغج ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا متسیس   متسیس یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
یناکم یناکم

77

WELL HEAD CONTROL PANEL 3000  PSIWELL HEAD CONTROL PANEL 3000  PSI ناونع : : ناونع 88
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9700197-48 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942248 :: هرازه هرازه :: 1402/01/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیادومرت یاهروسرپمک   PLC لرتنک لنپ  تاعطق  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

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-106-40 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5943053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ یبیکرت  لکیس  هاگورین  هب  طوبرم   IGV رنشیزوپ هاگتسد  کی  دیرخ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیادومرت نیادومرت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک   PLCPLC  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

رهشمرخ رهشمرخ یبیکرت   یبیکرت لکیس   لکیس هاگورین   هاگورین هبهب   طوبرم   طوبرم   IGVIGV  رنشیزوپ رنشیزوپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1010
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092734000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5943075 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدودحم رد  طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برغبونج )  برغلامش و  گنیچاپسید  یاه  روما  گرزب (  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع 

گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رد طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 ( برغبونج برغلامش و  گنیچاپسید  یاه  روما  گرزب (  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع  هدودحم 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,299,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/01/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش  - موس نابایخ  یاهتنا  - رجفلاو کرهش  یاهتنا  یبونج –  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت –   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت 

:: 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

راشف راشف طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرتم ، ، یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع
طسوتم طسوتم

111 1
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یملسم دیهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش حبص  تعاس 8  خیرات 1401/08/22  زا   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
12/30

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943088 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ژاتنوم و ددع 3 - دادعت 50/000  هب  دکاب 239-14-0160  هعطق  یراکنیشام  ددع 2 -  دادعت 10/000  هب  دکاب 10-001000 1  هعطق  یراکنیشام  جروف و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعومجم ژاتنوم  ددع 5 - دادعت 300/000  هب  دکاب 239-14-20-01/1000  هعطق  مروفیرپ  ددع 4 - دادعت 30/000  هب  هدکاب 239-14-100  هعطق  هعومجم  یراکنیشام 

دکاب 16-603- هعطق  هعومجم  ژاتنوم  ددع 7 - دادعت 100/000  هب  دکاب 239-16-601  هعطق  هعومجم  ژاتنوم  ددع 6 - دادعت 100/000  هب  دکاب 239-16-604  هعطق 
دادعت هب   700 دکاب ه ه ه ه ه ه -  هعطق  هعومجم  ژاتنوم  ددع 9 -  دادعت 50/000  هب  دکاب 249-02-0222  هعطق  هعومجم  ژاتنوم  ددع 8 - دادعت 100/000  هب   239

ددع دادعت 30/000  هب  دکاب 173-01-56  هعطق  هعومجم  ژاتنوم  ددع 11 - دادعت 30/000  هب  دکاب 173-01-59  هعطق  هعومجم  ژاتنوم  ددع 10 -   20/000

هدکاب 14-900- هعطق  هعومجم  دیرخ  ددع 14 -  دادعت 30/000  هب  دکاب 111-302  هعطق  دیرخ  ددع 13 -  دادعت 8/000  هب  دکاب 10 173-02-121-0  هعطق  دیرخ  - 12
ددع دادعت 3/000  هب  دکاب 1 0 154-10-0  هعطق  دیرخ  ددع 16 - دادعت 30/000  هب  هدکاب 239-14-01  هعطق  دیرخ  ددع 15 - دادعت 30/000  هب   239

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 36076253 و 36077569 و 021-36076248 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

یموینیمولا یموینیمولا درگلیم   درگلیم دیرخ   دیرخ یراکنیشام - - یراکنیشام وو   ژاتنوم   ژاتنوم یراکنیشام - - یراکنیشام وو   جروف   جروف ناونع : : ناونع 1212
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

دیدجت هچراپکی )  یفیک (  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 17   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941441 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/09/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

AM دناب تباث  هدنریگ  هاگتسد  هدنتسرف و 50  هاگتسد  دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63148289 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5941866GIS ییایفارغج تاعالطا  متسیس  یحارط  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناخ5942095 هیفصت  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5942799campus optix network یفیک یبایزرا  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

AMAM  دناب دناب تباث   تباث هدنریگ   هدنریگ هاگتسد   هاگتسد   5050 وو   هدنتسرف   هدنتسرف هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( نامزمه یفیک  یبایزرا  اب   ) یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش ( 8  ) تدمب خروم 1401/08/23   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941860 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10:00   - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینسمم ناتسرهش  رانک  هرق  ییاتسور  هار  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نابهتسا جیا -  روحم  یزاسهب 

بوقعی  رصق  روحم  تنایراو  حالصا  عطاقت و  یهدناماس 
ناتسا  یبونج  یاهروحم  هدش  یدنب  هتسب  یا  هسیک  درس  تلافسآ  دیلوت  حلاصم و  مامت  هیهت 

سراف ناتسا  یاه  هداج  حطس  لیس  بارکسا  تایلمع  یارجا 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ... 

هدهع هب  داتس  دزمراک  هنیزه  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب 

لقن لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش  : هصقانم دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج 

مان 88969737 و تبث  رتفد  سامت 02127313131 و  زکرم   :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir :: 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

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

یرس هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرمکی  مود   :: مالعا مالعا تبون   تبون
1401/24

1401/08/22 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941902 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  ) یظافحتسا هزوح  یاهروحم  یتاعالطا  یاهولبات  ییاجباج  حالصا و  بصن و  لمح ، هیهت ، یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
تولکهز رابدور -  هار  سیلپ  هاگساپ  جورخ  دورو و  پمر  یزاس و  هطوحم  یلصا ، نامتخاس  ثادحا  - 

هنیمهت دابآ -  ضوع  روحم  ثادحا  یزاسریز و  - 

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

یکناب همانتنامض  نیمضت 

نفلت 03443317523 هرامش 2  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج  فلا : تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو روحم   روحم تنایراو   تنایراو حالصا   حالصا وو   عطاقت   عطاقت یهدناماس   یهدناماس روحم -  -  روحم یزاسهب   یزاسهب ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1414

هطوحم هطوحم یلصا ، ، یلصا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا یظافحتسا - -  - -  یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات ییاجباج   ییاجباج وو   حالصا   حالصا وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
روحم روحم ثادحا   ثادحا وو   یزاسریز   یزاسریز هار -  -  هار سیلپ   سیلپ هاگساپ   هاگساپ جورخ   جورخ وو   دورو   دورو پمر   پمر وو   یزاس   یزاس

1515
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003489000150 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942105 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  مرگ  گنر  اب  ینایرش  یلصا و  یاهروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت  مرگ  گنر  اب  ینایرش  یلصا و  یاهروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
62,638,715,360 یلام :  دروآرب 

لایر   3,131,935,768 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالقنا یراس خ   ، 4818611364 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  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

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001111000082 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942196 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  یتیزوپماکولبات  بصنو  هیهت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لاس 1401  یتیزوپماکولبات  بصنو  هیهت  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
51,300,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,565,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال دوش ( یرادنامرف  یوربور  یدهلا  تنب  نابایخ  لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت  نآ  لصا  یراذگراب و  فلا  تکاپ  رد  یکناب  همان  تنامض  ریوصت  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ )  تفایرد  هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  مانب  همان  تنامض  تسا  رکذب 
14:00 تعاس : 1401/12/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقنو لمحو  یرادهار  لک  هرادا   - یرادنامرف لباقم   - ردص یدهلا  تنب  راولب   - هاشنامرک  ، 6715661598 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک ناتسا  یا  هداج 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مرگ   مرگ گنر   گنر اباب   ینایرش   ینایرش وو   یلصا   یلصا یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

140 1140 1 لاس   لاس یتیزوپماکولبات   یتیزوپماکولبات بصنو   بصنو هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 131 ھحفص 14 
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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

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

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

2001090723000130 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5942201 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود پ  کی و  زاف  رنهاب ، یوک  رد  یئزج  ود  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  گنر و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
8,250,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   412,500,000 نیمضت :  غلبم 

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

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001090320000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942537 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رباعم  رد  هاکتعرس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/10/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  جیسب -  راولب  رهشمالسا   ، 3313778468 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  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

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

پپ ودود   وو   کیکی   زاف   زاف رنهاب ، ، رنهاب یوک   یوک ردرد   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   هاکتعرس   هاکتعرس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یزکرم ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001069000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942095 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق  رهش  دیدج  هناخ  هیفصت  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مق  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مق رهش  دیدج  هناخ  هیفصت  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   983,542,500 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

37199142 نفلت یا  هقطنم  بآ  تکرش  کی  هچوک  رهشرود  نابایخ  مق   ، 3715653184 یتسپ :  دک  ناجیلد ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001033000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942203 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  رد  ششوپ  تحت  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دابآزوریف و رابنا  تشدورم ،  دابآ  تلود  رابنا  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  راکنامیپ  باختنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
لاس 1401 رد  دیلقا  یولیس 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سراف ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  هرادا ل  هیظفاح -  هارراهچ  زاریش -   ، 7145654676 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یموینیمولا5943088 درگلیم  دیرخ  یراکنیشام - ژاتنوم و  یراکنیشام - هحفص 11)جروف و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناخ هناخ هیفصت   هیفصت یتراظن   یتراظن یتظافح   یتظافح هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2020

ششوپ ششوپ تحت   تحت یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 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 131 ھحفص 16 
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ترایز جح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترایز جح و  نامزاس  ترایز  تابتع و  یاه  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010064000056 زاین :  هرامش 

ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 64512030  اب  زاین  تروص  رد  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512235-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال دیرخ  مالعتسا  رد  مزال  طیارش  هگرب  مالعتسا و  هگرب  رد  تاصخشم  قبط  ددع  دادعت 400  هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ سوریو  یتنآ 

1101093356000056 زاین :  هرامش 
هقطنم 5 بالضاف  بآ و   : ّ هدننک رازگرب 

داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   Eset endpoint protection advanced یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

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

بیترت مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

1319994111 یتسپ :  دک  یقرش ،  بونج  علض  ینیمخ  ماما  نابایخ  عطاقت  باون  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66385127-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66385121-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ترایز ترایز وو   جحجح   نامزاس   نامزاس ترایز   ترایز وو   تابتع   تابتع یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 2222

ددع ددع   400400 دادعت   دادعت هبهب   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2323
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هیفرشا هناتسآ  رثوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یسانشراک  تامدخ  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093917000013 زاین :  هرامش 

هیفرشا هناتسآ  رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تعاس - رفن 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هیفرشا هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حالص فرص و  اب  ندوب  ریاغم  تیریدم (  دوس  ندوب  الاب  تروص  رد  ددرگیم و  مالعا  تیریدم  دوس  دصرد  نیرتمک  ساسارب  مالعتسا  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  هطوبرم  مالعتسا  هاگشناد )

4441779355 یتسپ :  دک  هیفرشا ،  هناتسآ  رثوک  ناتسرامیب  - هیفرشا هناتسآ  هیفرشا ،  هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42122146-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42133535-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 31  هب  هیمورا  یرادرهش  یاه  تیاس  بو  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000231 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناگیاب ای  یریگ  نابیتشپ  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 31 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  هب  ددع  دادعت 31  هب  هیمورا  یرادرهش  یاه  تیاس  بو  ینابیتشپ  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33417407-044  ، 33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2424

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه تیاس   تیاس بوبو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2525
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب  لاسکی  تدم  هب  هداد  زکرم  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  اضما  رهم و 

1101001132000281 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1402/08/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهم رهم اباب   هارمه   هارمه تمیق   تمیق لودج   لودج وو   ینف   ینف وو   یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب لاسکی   لاسکی تدم   تدم هبهب   هداد   هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا اضما   اضما وو  

2626
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روشک شزوما  شجنس و  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 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000089 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارگلیلحت شورس  هدننک  هضرع  عجرم   PGTECH یتراجت مان   lavan 160 لدم هکبش  لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه دشاب  یم  یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تاصخشم  اب  گنیروتینام  قاتا  هتسب  رادم  نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا   02636182258

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36182258-026  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایگنهرف هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

altimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092161000012 زاین :  هرامش 

نایگنهرف هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق قباطم  تخادرپ  سانشراک -  دیات  زا  سپ  دادرارق  ییات - ییات و50  لوسنک 2000  ود  اب   altimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  کالپ 5  ملعم  تیبرت  هچوک  یدازحرف  دیهش  نابایخ  برغ  کرهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1998963341

87751000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88698595-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارب   یارب تنیالک   تنیالک ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

altimatealtimate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ راک  حرش  قباطم  نهدور  یناسرزاگ  نامتخاس  یتارباخم  یرتویپماک و  هکبش  تخاسریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000248 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ راک  حرش  قباطم  نهدور  یناسرزاگ  نامتخاس  یتارباخم  یرتویپماک و  هکبش  تخاسریز  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972102-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ راک  حرش  قباطم  نارهت  ناتسا  زاگ  زاریش  راهب  نامتخاس  یتارباخم  یرتویپماک و  هکبش  تخاسریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000247 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ راک  حرش  قباطم  نارهت  ناتسا  زاگ  زاریش  راهب  نامتخاس  یتارباخم  یرتویپماک و  هکبش  تخاسریز  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972102-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یتارباخم   یتارباخم وو   یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2929

نامتخاس نامتخاس یتارباخم   یتارباخم وو   یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدهعت یرادباسح  یارجا  تهج  لاوما  هناماس  یاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092161000011 زاین :  هرامش 

نایگنهرف هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ینف  تاصخشم  دادرارق - ساسا  رب  تخادرپ  ناسانشراک -  دات  زا  سپ  دادرارق  داقعنا  یدهعت -  یرادباسح  یارجا  تهج  لاوما  هناماس  یاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یموب هدننک  نیمات  احیجرت  تسویپ -  حرش  ساسا 

 : یتسپ دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  کالپ 5  ملعم  تیبرت  هچوک  یدازحرف  دیهش  نابایخ  برغ  کرهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1998963341

87751000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88698595-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدهعت یدهعت یرادباسح   یرادباسح یارجا   یارجا تهج   تهج لاوما   لاوما هناماس   هناماس یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 3131

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/19عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شوج هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  ناونع : 

14012846 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

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

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

5941745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Pipe تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001147 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138235-071  ، 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

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

یزکرم یزکرم لوژام   لوژام تقوم   تقوم یالاک   یالاک ملق   ملق  -  - PipePipe ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5942705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عطقلا عیرس  یاهردیف  یارب  یلم  گنیچاپسید  زا  لصو  عطق و  نامرف  لاسرا  تست  ارجا و  تهج  زاین  دروم  یاه  تیلاعف  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرش تسپ 230 

1101003809000504 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT31-0146052 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5942774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PERIPHERAL CONTROL MODULE 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

عطقلا عطقلا عیرس   عیرس یاهردیف   یاهردیف یارب   یارب یلم   یلم گنیچاپسید   گنیچاپسید زازا   لصو   لصو وو   عطق   عطق نامرف   نامرف لاسرا   لاسرا تست   تست وو   ارجا   ارجا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
قرش قرش   230230 تسپ   تسپ

3434

PERIPHERAL CONTROL MODULEPERIPHERAL CONTROL MODULE ناونع : : ناونع 3535
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  بآ  پمپ  روتومورتکلا  لرتنک  تظافح و  یکینورتکلا  تراک  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001847 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177168-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5943376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153702 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ردوکنا سیفرتنیا  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ بآبآ   پمپ   پمپ روتومورتکلا   روتومورتکلا لرتنک   لرتنک وو   تظافح   تظافح یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3636

ردوکنا ردوکنا سیفرتنیا   سیفرتنیا ناونع : : ناونع 3737

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5943379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153405 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ویتوموکل دنمشوه  یکینورتکلا  یامد  لرتنک  دحاو  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/30 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457546 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  رلورتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ویتوموکل ویتوموکل دنمشوه   دنمشوه یکینورتکلا   یکینورتکلا یامد   یامد لرتنک   لرتنک دحاو   دحاو ناونع : : ناونع 3838

HP 3Par8200HP 3Par8200 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد رلرتنک   رلرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5941541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( قیرحافطا مالقا  ) gent کرام هیذغت  عبنم   . لوژام تراک   . روتکتد ناونع : 

14012912 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000234 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN547120 لدم دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( قیرحافطا قیرحافطا مالقا   مالقا ) ) gentgent کرام کرام هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم  . . لوژام لوژام تراک   تراک  . . روتکتد روتکتد ناونع : : ناونع 4040

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا یزکرم   یزکرم رابنا   رابنا نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4141
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تشدلارصق  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000233 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN547120 لدم دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تشدلارصق  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5941633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000931 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یمن  لوبق 

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا تشدلارصق   تشدلارصق زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4242

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   PROMELPROMEL هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   FGP04FGP04  لدم لدم یناشن   یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 4343
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5942240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   IGNITION UNIT CKH-11-1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
:... INSTRUMENTS & PARTS FOR GAS RURBINE MOTRO SICH MODE - 

1101091592000930 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   FLARE IGNITION CONTROL PANEL تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   IGNITION UNIT CKH- 1 1 - 1IGNITION UNIT CKH- 1 1 - 1 ناونع : : ناونع 4444
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مالیا ناتسا  زاگ  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 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلکنیرپسا متسیس  کیتاموتا و  یافطا  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  قیرح و  نالعا  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  هب  طوبرم  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش 

1101091836000085 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یراکریمعتراولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235824-084  ، 32235800-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235824-084 :: 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

رلکنیرپسا رلکنیرپسا متسیس   متسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یافطا   یافطا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت هبهب   طوبرم   طوبرم دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
مالیا مالیا ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش

4545
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ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5942586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ تسویپ  هب  ءاضما و  رهم و  ، لیمکت تسویپ  لودج  ، تسویپ تاصخشم  طیارش و  ساسارب  تقرس  مالعا  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لک  عمج  ) ددرگ لاسرا  تمیق 

1201001195000062 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هک یتروصرد  ، ددرگ لاسرا  تمیقداهنشیپ  تسویپ  هبوءاضماورهم  ، لیمکت تسویپ  لودج  ، تسویپ تاصخشم  طیارش و  ساسارب  تقرس  مالعا  متسیس  مالقا  - 
دشابیم هدننک  نیمات  اب  تراسخ  ناربج  ، دریگن رارق  دات  دروم  کناب  سانشراک  طسوت  یداهنشبپ  هنومن  اب  یلیوحت  یاهالاک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

ناهفصا رهش  لیوحت  لحم  ( ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لک  عمج  ) ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  ءاضما و  رهم و  ، لیمکت تسویپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم زور  تدمب 14  کناب  سانشراک  دات  خیرات  زا  لیوحت و  زا  سپ  تاعطق  هجو  تخادرپ  ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه  ، دشابیم

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داهنشیپ داهنشیپ تسویپ   تسویپ هبهب   وو   ءاضما   ءاضما وو   رهم   رهم ،، لیمکت لیمکت تسویپ   تسویپ لودج   لودج ،، تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش ساسارب   ساسارب تقرس   تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
(( ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب هناماس   هناماس ردرد   لکلک   عمج   عمج )) ددرگ ددرگ لاسرا   لاسرا تمیق   تمیق

4646
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  یافطا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناقهد سدنهم   09134512700

1101030692000355 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

تکرش دیدزاب  نودب  یراذگ  تمیق  تروص  رد  دشاب و  یم  یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب   . دوش دراو  تسویپ  تسیل  یدروآرب  لک  غلبم  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  یرازگ  راب.رظان  سانشراک  دات  زا  دعب  هلحرم  دنچ  یط  یقفاوت و  تروصب  تخادرپ  ددرگ .  یم  فذح  هدننک 

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5942716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

connentional optixal smoke یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4747

connentional optixal smokeconnentional optixal smoke ناونع : : ناونع 4848
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) قیرح نالعا  زاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا 

1101093984001116 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اهروحم  روبع  زاس  راکشآ  دربراک   TXR-V2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) قیرح نالعا  زاس  راکشآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا زاس   زاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع 4949
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5943146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتآ  برد  پیز  ریمعت  ناونع : 

14012426 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/11/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-119-297 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5943157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ینف  تاعالطا  رهم و  یلامج  یاقآ  هارمه 09167874962  هرامش  اب  یرادا  تاعالطا  بسک  تهج  رهشمرخ ) هاگورین  ربمچ (  روتکتد  تیه  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 28-08-1401 عورش 21-08-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  .دامرف - لصاح  سامت  باطتسم  سدنهم  یاقآ   09373479944

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ برد   برد پیز   پیز ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5050

ربمچ ربمچ روتکتد   روتکتد تیه   تیه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5943202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  لزان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000665 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشابیم یمازلا  شرافس  زا  لیق  هنومن  لاسرا  - 

دشابیم ههام  ود  لقا  دح  باسح  هیوست 
تالآ نیشام  وردوخ و  مزاول  الاک :  هورگ 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123119-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ بآبآ   لزان   لزان ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5943216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوت ددع  هب 57  زاین  رتم  ژارتم 66  هب  ییوراد  رابنا  یارب  لابریا  هناماس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092027000014 زاین :  هرامش 

هدابآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GIELLE هدنزاس عجرم   GIELLE یتراجت مان   hfc-227ea لدم  fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

سراپ میلقا  نازاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هدابآ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدابآ  هاگنامرد  تفایرد  لحم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
امرفراک هدهع  رب  لمح  هنیزه  -2

7391967876 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هدابآ  سراف  هدابآ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44347473-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44347474-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hfc-227eahfc-227ea لدم   لدم   fm200fm200 کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

'' SMOK & HEAT DETECTOR''APOLLO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004503 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح غاد  طاقن  روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
یمس راخب  روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 46 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ترارح روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
ترارح روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

دود روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

'''' SMOK & HEAT DETECTOR''APOLLOSMOK & HEAT DETECTOR''APOLLO ناونع : : ناونع 5454
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ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارابتعا 1401 لحم  زا  تسویپ  مالعتسا  حرش  اب  قباطم   AG330 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004621000084 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK GATE یتراجت مان   AG 330 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  یوضر  ناسارخ  تیولا  اب  هطوبرم  فنص  زا  بسک  هناورپ  زوجم و  یاراد  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض  تسویپ  مالعتسا  حرش  طیارش و  تیاعر 

9184973117 یتسپ :  دک  یقداص 21 و 23 ،  دیهش  نیب  یقداص -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269501-051  ، 37263310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37258553-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ نیمات  یتسویپ  لیاف  اب  قباطم  زاین  دروم  مالقادیاب  دشاب و  یم  هکبش  تازیهجت  هب  طوبرم  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000274 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  یتراجت  مان   9U لدم تینوی  کر 9  الاک :  مان 

ددع 518 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

قباطم دیاب  الاک  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  یلاسرا  هنیزه  الاک  هنومن  هب  زاین  تروص  رد  نینچمه  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  نیمات  تسویپ  تساوخرد  اب 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 تارابتعا   تارابتعا لحم   لحم زازا   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم   AG330AG330 لدم   لدم لاوریاف   لاوریاف   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

ددرگ ددرگ نیمات   نیمات یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم مالقادیاب   مالقادیاب وو   دشاب   دشاب یمیم   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هبهب   طوبرم   طوبرم یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5656

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5941505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یلصا 18  یتناراگ  اب   alien alr -8698 لدم  rfid نتنآ ناونع : 

14012734 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  نکسدرب  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5941537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنامض اب  تباث  میس  یب  تهج  هیذغت  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000164000079 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   PS22002 لدم یکمک  هیذغت  عبنم  زا  ینابیتشپ  تیلباق  ناوت w 300 و  اب  ییویدار  میس  یب  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

شزادرپ جوا  لصاح 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  راتخم  الماک  اه  خساپ  لاطبا  در و  رد  لک  هرادا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامرف لصاح  سامت  ییالوم  یاقآ  هرامش 09158979778  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

9188938871 یتسپ :  دک  فدص ،  یناهارف و  ماقم  مئاق  نیب  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38670400-051  ، 38675040-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38695951-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام   1818 یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب     alien alr -8698alien alr -8698 لدم   لدم   rfidrfid نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 5757

تنامض تنامض اباب   تباث   تباث میس   میس یبیب   تهج   تهج هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 5858
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س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000087 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG-140-SH لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دوش همیمض  تایئزج  دیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تاصخشم  قبط 

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

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

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5941656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

15 ددع  QRT لدم ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094069000017 زاین :  هرامش 

ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رهگ هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   Rb Qrt 5 ac لدم  GHZ 5.8 سناکرف یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

بونج ناماگشیپ 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 60  ، دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب ، یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لاسرا  هدش ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یوجنگ 09368011564  فرشا  یاقا  اب  یگنهامه  تهج 

7813853444 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هقطنم  یهدنامرف  بنج  یتخت  ناجریس خ  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42281613-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42262577-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5941757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

forti Gate 400E لدم لاوریاف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094069000016 زاین :  هرامش 

ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-300E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 60 دشاب ، یم  مالعتسا  هدنرب  اب  لاسرا  هنیزه  هدش ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  .دامرف  لصاح  سامت  یوجنگ 09368011564  فرشا  یاقا  اب  یگنهامه  تهج 

7813853444 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هقطنم  یهدنامرف  بنج  یتخت  ناجریس خ  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42281613-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42262577-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1515 ددع ددع   QRTQRT لدم   لدم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6060

forti Gate 400Eforti Gate 400E  لدم لدم لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6161
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5942290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا   ) یتناراگ یاراد   Sangoma ای  Grandstream یفیک لداعم   FXO تروپ پیو 16  یو  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000415 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  اوآ  یطابترا  عیانص  هدنزاس  عجرم  اوآ  یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان   MG16FXO/FXS لدم هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تقدب  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  - 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  اه  هنیزه  مامت  - 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004641-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش هاگرد   هاگرد ناونع : : ناونع 6262
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  رورس و  نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000424 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
زاس هریخذ  رورس و  نیمأت  - 

تسویپ تسیل  حرشب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  عومجم  تروصب  تمیق  داهنشیپ 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 021-35911588  اب  لاؤس  هنوگره  تروصرد 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911419-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ وو   رورس   رورس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 6363
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  تازیهجت  نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000425 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  حرش  هب  زاس  هریخذ  تازیهجت  نیمأت  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تمیق ) داهنشیپ  روتکاف (  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  زاین  دروم  یالاک  عومجم  تروص  هب  تمیق  داهنشیپ 

.دیئامرف لصاح  سامت   021  - هرامش 35911457 اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911457-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 6464
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ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LENOVO Storage V3700 V2 12Gbps 8TB 7/2K NLSAS 3.5" HDD P/N:01DE345 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Only European Original, Sealed Box, no OEM

1101093221000205 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  نارهت  شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   STORWIZE V3700 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 26 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیراو هدنشورف و  باسح  هب  شرافس  لک  لیوحت  نیمات و  زا  سپ  هامکی  شرافس  لک  هجو  .دوش  هعلاطم  امتح  تسویپ  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا رغت  لباق  ریغ  یمازلا و  طیارش  .ددرگیم 

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524417-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LENOVO Storage V3700  V2  12Gbps 8TB 7/2K NLSAS 3.5" HDD P/N:0 1DE345 Only European Original,LENOVO Storage V3700  V2  12Gbps 8TB 7/2K NLSAS 3.5" HDD P/N:0 1DE345 Only European Original, ناونع : : ناونع
Sealed Box,  no OEMSealed Box,  no OEM

6565
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نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000248 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یتسویپ تسیل  قبط  ملق   9 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

45125004-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6666
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوسنک لباک 

تسده
1201001120000233 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد کی   LaserJet pro M404n یپ چا  یرزیل  رتنیرپ  - 

ددع کی   Quick لدم وکآ  میس  یب  تسده 
ددع ود   RJ45 هب  USB وکسیس چیئوس  لوسنک  لباک 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دروم  3 دادعت : 

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

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تبث  یداهنشیپ  تمیق  ناونع  هب  لک  تمیق 

هدنشورف اب  لاسرا 
یراک زور  هیوست 15 

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسده تسده لوسنک   لوسنک لباک   لباک   hphp  رتنیرپ رتنیرپ ناونع : : ناونع 6767
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09170124152( تسا یمازلا  دیدزاب   ) تسویپ حرشب  هطوبرم  مزاول  هیهت  یرون و  ربیف  نژویفو  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000632 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاروسک هیلک  تسادشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  تمدخ و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یروضح  دیدزاب  ماجنا  یوسوم 09170124152  ینف  تاعالطا  تسا  راکنامیپ  اب  ینوناق 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کی هقطنم  نارهت  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000142 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم دحاو  دات  هب  دیاب  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب - هتشاد  یتینما  یاهدرادناتسا  - لاوریاف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هتشاد  اتفا  یهاوگ  ناگدننک  تکرش.دسرب 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف نژویفو   نژویفو یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 6868

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 6969
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساساربژراش  اب  تراک  میسو  یا  هراوهام  نفلت  ملق  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000145 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   SO 2510 لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرکرپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000000971 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-R480T هنایار هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا ساساربژراش   ساساربژراش اباب   تراک   تراک میسو   میسو یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت ملق   ملق دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع 7070

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 131 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m6tvxwtdxwthf?user=37505&ntc=5942865
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5942865?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ltja6z8d3x37c?user=37505&ntc=5942918
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5942918?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

375012ss وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000118 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اقآ هجیدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 3750  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تکرش  نیا  ناسانشراک  دیئات  لیوحت و  هب  طونم  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

375012375012 ssss وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7272
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  - مهد هاگشیالاپ  ** MODULE 10 GIG CISCO: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف 

1101093498005538 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X4448-GB-SFP لدم هنایار  هکبش   DSP لوژام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

09171746177: نفلت

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

31466008-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MODULE 10  GIG CISCOMODULE 10  GIG CISCO :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درک چپ  لوژام و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000119 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-T لدم  SAN عون  SFP لوژام الاک :  مان 

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

هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-ZX-SM لدم  SAN عون  SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم  SAN عون  SFP لوژام الاک :  مان 

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

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  LC/FC دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 
رتم 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  LC/LC دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 

رتم 45 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تکرش  نیا  ناسانشراک  طسوت  دیئات  لیوحت و  هب  طونم  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درک درک چپچپ   وو   لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003954 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23383193-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000170 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
امیت ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نورته  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   HTC600 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  وریز  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  تسیمازلا -  تازج  لماک  تبث  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  ینف -  دات  زا  سپ  ههام  ود  هیوست  ولیج - )  زکرم   ) لحم رد  بصن  لیوحت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یخرهاش یاقآ  سامت 09151192696  هرامش  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  تدوع  هنیزه  الاک  تریاغم 

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

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7575

HTC600HTC600 لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک وریز   وریز ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 131 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/watlw3dzc4c7s?user=37505&ntc=5942954
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5942954?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d8utupj2n79qd?user=37505&ntc=5942972
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5942972?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ.دات  زا  سپ  دیرخ.دشاب  یلاع  تیفیک.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت  یتساوخرد و  مالقا.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام کی  هیوست.ددرگ  همیمض 

1101090614001095 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هیوست.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ.دات  زا  سپ  دیرخ.دشاب  یلاع  تیفیک.یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت  یتساوخرد و  مالقا.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.ههام  کی 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FSTP CAT6FSTP CAT6 دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7777
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ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000168 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
امیت ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نورته  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   HTC600 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  وریز  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسیمازلا تازج  لماک  تبث  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  ینف -  دات  زا  سپ  ههام  ود  هیوست  ناج - )  دمحم  هتالک  زکرم   ) لحم رد  بصن  لیوحت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یخرهاش یاقآ  سامت 09151192696  هرامش  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  تدوع  هنیزه  الاک  تریاغم  تروص  رد 

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

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تساوخرد   تساوخرد دشاب -  -  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000169 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
امیت ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نورته  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   HTC600 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  وریز  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  تسیمازلا -  تازج  لماک  تبث  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  ینف -  دات  زا  سپ  ههام  ود  هیوست  هنکچ - )  زکرم   ) لحم رد  بصن  لیوحت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یخرهاش یاقآ  سامت 09151192696  هرامش  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  تدوع  هنیزه  الاک  تریاغم 

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

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک وریز   وریز ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنس  میظنت  زا  سپ  ههام  راهچ  تخادرپ   WS-C2960X-24TSL تروپ وکسیس 24  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا الاک  تاحیضوت - ) قبط  هباشم (  دک  ناریا 

1101091057000439 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960X-24TS-LL لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دنس  میظنت  زا  سپ  ههام  راهچ  تخادرپ   WS-C2960X-24TSL تروپ وکسیس 24  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لانیجروا الاک  هدنشورف -  هدهع  هب  ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  تاحیضوت - ) قبط  هباشم (  دک  ناریا 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022111-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5943171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( - ( - تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط هباشم (  (  هباشم دکدک   ناریا   ناریا دنس   دنس میظنت   میظنت زازا   سپسپ   ههام   ههام راهچ   راهچ تخادرپ   تخادرپ   WS-C2960X-24TSLWS-C2960X-24TSL تروپ   تروپ وکسیس  2424   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
لانیجروا لانیجروا الاک   الاک

8080

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 131 ھحفص 57 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fuakh2dxfjk3z?user=37505&ntc=5943005
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5943005?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/85k45revb3eh3?user=37505&ntc=5943171
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5943171?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 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

5943184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه چوس  نیب  طابترا  ندرک  ربیف  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090324000026 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر 09037137155 یاقا 

ناگزمره یروانف  ملع و  کراپ  سابعردنب  هژورپ  لحم 

7914918699 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نابایخ  نایگنهرف  یوک  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334017-076  ، 31010000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31011001-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه چوس   چوس نیب   نیب طابترا   طابترا ندرک   ندرک ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناچوق و راوزبس  هیردیح  تبرت  دابانگ  دهشم  زکارم  رد  دوجوم  هکبش  نفلت و  طوطخ  یشک  لباک  یشک و  میس  تیعضو  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  تسیل و  قباطم  ماج  تبرت 

1101001022001635 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ.دامن لصاح  سامت  یرادا  تقو  رد  هرامش 05136098888  اب  شنم  نوهآ  یاقآ  بانج  طوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیروآ لمع  هب  دیدزاب  امازلا  راک  ماجنا  یگنوگچ  لحم و  زا  تمیق  هیارا  زا  لبق.دشاب  یم  ریذپ  ناکما  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هیارا  تروص  رد  طقف  روتکاف 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یصوصخ و5942707 طیارش  هیلک  یراذگراب  لاسکی  تدم  هب  هداد  زکرم  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و 
.تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5942977 نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5943011altimate هخسن شیوداپ  سوریو  هحفص 16)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5943015 یتارباخم  یرتویپماک و  هکبش  تخاسریز  هحفص 16)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5943017 یتارباخم  یرتویپماک و  هکبش  تخاسریز  هحفص 16)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دوجوم دوجوم هکبش   هکبش وو   نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ یشک   یشک لباک   لباک وو   یشک   یشک میس   میس تیعضو   تیعضو یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 3  هب  کون 0/7  هرقن ) رهوج   ) اناسر ملق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یتسویپ لیاف  قبط  هرقن  رهوج  اناسر  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101090450000593 زاین :  هرامش 
هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
مرن یراک  میحل  هیوه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع دادعت  33   دادعت هبهب   کون  0/70/7   کون هرقن ) ) هرقن رهوج   رهوج  ) ) اناسر اناسر ملق   ملق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8484
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تساوخرد  قبط   ) لوکساب رگشیامن  ویارد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000038 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  SH-B083L لدم  internal وبموک ویارد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هنایار دیلوت  یحارط و  یاه  هناماس  ایروب  هدننک  هضرع  عجرم   Elo Touch یتراجت مان   in 17 زیاس  ET1715L-CW لدم یسمل  هحفص  رگشیامن  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632388046 و 07632388051  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لاسرا  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

سابعردنب هاگدورف  لیوحت 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط  ) ) لوکساب لوکساب رگشیامن   رگشیامن وو   ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 8585
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5942694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  / دشاب هلاس  یتناراگ 3 یاراد   / یناریا بوغرم  سنج  (/ ددع 6) جنیا 32( ددع 2) جنیا 40( ددع 2) جنیا نویزیولت 55 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  تاصخشم  یمامت  / هدش هدافتسا  هباشم 

1101090544000444 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس هلول  یتآ  هدننک  هضرع  عجرم   in 65 زیاس  WAVEX 65in FULL HD لدم یسمل   LCD رگشیامن الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   in 40 زیاس  400DXn-2 لدم  LCD رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

مجع ناراک  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   KMTEK هدنزاس عجرم   PH16 لدم  3072x2304 mm زیاس  LED رگشیامن الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف اب  هارمه  امتح  یرادا و  تاعاس  رد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / تسا هدنشورف  هدعب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا طقف  طقف و  سنج  / دننک تسویپ  ار  لماک  تاصخشم  امتح  ناگدننک  تکرش  / دات طرش  هب  / ههام یلا 3 یتخادرپ 2  / دشاب

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دکدک ناریا   ناریا زازا   // دشاب دشاب هلاس   هلاس یتناراگ  33 یتناراگ یاراد   یاراد  / / یناریا یناریا بوغرم   بوغرم سنج   سنج (/(/ ددع ددع 66 )) جنیا جنیا 3232 (( ددع ددع 22 )) جنیا جنیا 4040 (( ددع ددع 22 )) جنیا جنیا 5555 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم یمامت   یمامت // هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم

8686
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگچفلس - کارا روحم  دابآ  یجاح  رذگ  ریز  ظافح  هدرن و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000236 زاین :  هرامش 

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

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رذگ رذگ ریز   ریز ظافح   ظافح وو   هدرن   هدرن بصن   بصن ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 131 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3zagln3p3628c?user=37505&ntc=5941462
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5941462?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ربار یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزرارب تایلام  لومشم  تروص  رد  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  دیرخ  کالم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ینابایخ  ینتب  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هیارا  هدوزفا 

1101094109000016 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ربار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

داگراساپ یناک  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   30x50x15 cm زیاس ینتب  یسرپ  لودج  الاک :  مان 
ددع 4000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
داگراساپ یناک  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   40x50x15 cm زیاس ینتب  یسرپ  لودج  الاک :  مان 

ددع 12000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رادقم یدابآ  ورسخ  ولیشخ  دواد  هدننک  هضرع  عجرم  یدابآ  ورسخ  ولیشخ  دواد  هدنزاس  عجرم  تلاپ  یدنب  هتسب  عون   50x30 cm داعبا هدیباوخ  لودج  الاک :  مان 
یسرپ ینتب  سنج   cm 15 تماخض یددع   48

تلاپ 4000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ربار رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هیارا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  لومشم  تروص  رد  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  دیرخ  کالم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامیلس .دشاب 09132459200

7856135673 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  نایوگ  دنت  دیهش  راولب  ینیمخ  ماما  نابایخ  ربار  ناتسرهش  نامرک  ربار ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42452112-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزرارب شزرارب تایلام   تایلام لومشم   لومشم تروص   تروص ردرد   دشاب .  .  دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ کالم   کالم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ینابایخ   ینابایخ ینتب   ینتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا یهاوگ   یهاوگ هیارا   هیارا هدوزفا   هدوزفا

8888
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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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941629 :: 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
1101093517000006 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

ناکوب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  نامرف  هاگتسد  یقرب و  هناخ  یسوناف 3  غارچ  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092725000208 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ناکوب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  نامرف  هاگتسد  یقرب و  هناخ  یسوناف 3  غارچ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951867963 یتسپ :  دک  ناکوب ،  یرادرهش  نامتخاس  بالقنا  نابایخ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222800-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46222800-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 8989

هنامز هنامز   44 لاتیجید   لاتیجید میات   میات یرف   یرف نامرف   نامرف هاگتسد   هاگتسد وو   رامش ) ) رامش سوکعم   سوکعم )) تاو تاو   220220 لوژام   لوژام اباب   یقرب   یقرب هناخ   هناخ سوناف  33   سوناف ناونع : : ناونع 9090
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هوانگ 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 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوانگ رهش  حطس  یرافغ و  رذوبا  نابایخ  تهج   PVC داوم راد  گنربش  یدنق  هلک.ینمیا  هناوتسا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050041000070 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  هوانگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تبرت زاس  نتب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  35x50 cm داعبا یدنق  هلک  لودج  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتروپ  یلپ  سنج   90x250x750 mm زیاس یسدنهم  هدر  گنربش  اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

کرادم.دوش رومهم  لیمکت و  لماک  مالعتسا.دشاب  یم  تخادرپ  شیپ  نودب  ههام  کی  تروصب  تخادرپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلعمالغ یگنهامه 09120398069  دوش  ماجنا  دیاب  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ  هتفه  کی  فرظ  لیوحت  دشاب .  کی  هجرد  قوف  سانجا  انمض   . دوش همیمض  تکرش 

هداز

7531863895 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ینیمخ  ماما  هوانگردنب خ  هوانگ ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33123200-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33123200-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد گنربش   گنربش یدنق   یدنق هلک   هلک ینمیا -  -  ینمیا هناوتسا   هناوتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ بایدر  هاگتسد  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000170 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه لیر  دراگ  گنیلور  ماجنا  ناتسا و  لامش  زکرم و  رد  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000144 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ بایدر   بایدر هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

اهاه لیر   لیر دراگ   دراگ گنیلور   گنیلور ماجنا   ماجنا وو   ناتسا   ناتسا لامش   لامش وو   زکرم   زکرم ردرد   هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 131 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g6nqcxkkw9ah3?user=37505&ntc=5942316
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5942316?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5m5kc89h353ex?user=37505&ntc=5942350
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5942350?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ربار یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدوزفا شزرارب  تایلام  لومشم  تروص  رد  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  دیرخ  کالم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ینتب  ویناک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هیارا 

1101094109000017 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ربار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تبرت زاس  نتب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  35x50 cm داعبا ویناک  لودج  الاک :  مان 
ددع 12000 دادعت : 

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

یم یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هیارا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  لومشم  تروص  رد  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  دیرخ  کالم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدادیلع .دشاب 09132459200 

7856135673 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  نایوگ  دنت  دیهش  راولب  ینیمخ  ماما  نابایخ  ربار  ناتسرهش  نامرک  ربار ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42452112-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدوزفا هدوزفا شزرارب   شزرارب تایلام   تایلام لومشم   لومشم تروص   تروص ردرد   دشاب .  .  دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف دیرخ   دیرخ کالم   کالم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ینتب   ینتب ویناک   ویناک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا یهاوگ   یهاوگ هیارا   هیارا

9494
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیز تالوصحم  یتعنص  همین  یدیلوت  هروظنم  دنچ  دحاو  یزادنا  هار  بصن و  یحارط  دراد  رظن  رد  یروانف  ملع و  کراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  هب  ریز  لحارم  حرش  هب  یروانف 

1101005184000022 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   LIANYUN GANG BAILUN BIO TECHNOLOGY Co.LTD یتراجت مان   BLBIO-5000SJ لدم یهاگشیامزآ  روتنامرف  الاک :  مان 
ابص دالیم  یژرنا  یدیلوت  یاه  هدروارف 

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

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

همین یدیلوت  - یتاقیقحت هروظنم  دنچ  دحاو  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمات  هرواشم  یحارط ، یزادنا  هار  دراد  رظن  رد  یروانف  ملع و  کراپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن راذگاو  طیارشلا  دجاو  تکرش  هب  ریز  لحارم  حرش  هب  تالاصتا  هلول و  تاموزلم و  دیرخ  یروانف و  تسیز  تالوصحم  یتعنص 

8814613339 یتسپ :  دک  یباراف ،  یدعس و  عطاقت  شبن  ادهش - نادیم  زا  رتالاب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330048-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332934-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف یروانف تسیز   تسیز تالوصحم   تالوصحم یتعنص   یتعنص همین   همین یدیلوت   یدیلوت هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ دحاو   دحاو یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یحارط   یحارط دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یروانف   یروانف وو   ملع   ملع کراپ   کراپ ناونع : : ناونع
دیامن دیامن راذگاو   راذگاو هبهب   ریز   ریز لحارم   لحارم حرش   حرش هبهب  

9595
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  ینف و  تاصخشم  قبط  یتافیرشت  دنبهار  ردیر و  سنسیال ،   ، رلرتنک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001326000136 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنبهار دنبهار وو   ردیر   ردیر سنسیال ،  ،  سنسیال  ، ، رلرتنک رلرتنک ناونع : : ناونع 9696
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سراف ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5942199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  کیناکمورتکلا  ییوزاب  کج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000150000332 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

یرس  2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لقنو ،  لمح  هنیزه 

.دامرف لصاح  سامت  یمودخم  یاقآ  هارمه 09173096634  هرامش  اب  ارجا  لحم  زا  دیزاب  یگنهامه و  تهج 

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: 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

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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  4  ) تساوخرد قباطم  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000359 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

39903943 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
ایور ییاضر  یاقآ 

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کیناکمورتکلا کیناکمورتکلا ییوزاب   ییوزاب کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

(( ددع ددع   44  ) ) تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5942992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یطزیر  طقف  مالعا و  یلک  تمیق  * یتسویپ ینف  تاصخشم  * یزکرم نامتخاس  ددرت  لرتنک  یاه  تیگ  تاعطقدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  یتسویپ  کرادمردروتکاف 

1201001022000199 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

هئارا  * هدننک نیمات  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخالاک  لیوحت  زا  سپ  یراکزور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدقم جاهتبا  یمویق 88113540 . یاقآرتشیب  تاعالطا  دادرارق * دقع  زاین  تروص  رد  تامدخ  تیهام  اب  اهزاین  هیلک  یمازلا * همیب  باسحافم 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاه   یاه تیگ   تیگ تاعطقدیرخ   تاعطقدیرخ ناونع : : ناونع 9999
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5943003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاحیضوت  قبط  نریس  ریژآ  یکینورتکلا و  مشچ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000248 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   KX-15ED لدم تکرح  زاسراکشآ  دربراک  تقرس  مالعا  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 24 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  یتظافح  متسیس  هعطق  رطخ  مالعا  ریژآ  وگدنلب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  یتظافح  متسیس  هعطق  کینورتکلا  مشچ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  قبط  ریژآ  هیاپ  نریس و  ریژآ  یکینورتکلا و  مشچ  روسنس  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  سامت  هرامش  .ددرگ  یم  بوسحم  لطاب  هباشم  یالاک  تمیق  مالعا  هناماس  قیرط  زا  دات  زا  سپ  هیوست  .دشاب  یم 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: 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

نریس نریس ریژآ   ریژآ وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیقًافطل * یتسویپ ینف  تاصخشم  یبحم * نامتخاس  یرس  ددرت  لرتنک  هاگرذگ  یروآ  عمج  ندومنزاب و  ، یزادنا هار  ، بصن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  تسویپردروتکاف  شیپ  تمیق  زیر  مالعا و  یلک 

1101001022001639 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  هرادا *  ناسانشراکداتو  تمدخالاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 60 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.88113580 مدقم 3540 -  جاهتبا  یمویق و  یاقآرتشیب  تاعالطا  دادرارق * دقع  صیخشت  تروص  رد  تامدخ  تیهامابزاین  یمازلا * همیب  باسحافم  هئارا  *

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناب ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرد زکرم  سنالوبمآ  وردوخ  تهج  یقرب  هرکرکو  یزلف  هراوید  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092354000052 زاین :  هرامش 

هناب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691944769 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  درادناتسا  نادیم  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34211969-087  ، 34211651-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34254954-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هاگرذگ   هاگرذگ یروآ   یروآ عمج   عمج وو   ندومنزاب   ندومنزاب ،، یزادنا یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ناونع : : ناونع 10 110 1

ینامرد ینامرد زکرم   زکرم سنالوبمآ   سنالوبمآ وردوخ   وردوخ تهج   تهج یقرب   یقرب هرکرکو   هرکرکو یزلف   یزلف هراوید   هراوید بصن   بصن ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5943235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000127 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار5942785 ردیر و  سنسیال ،   ، هحفص 62)رلرتنک هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هک ییاهتکرش  اب  تیولوا  ریمعت )  ضیوعت ،  یتناراگ (  یاراد  یتسویپ -  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  رتشیب  نامز  تدم  اب  یتناراگ 
1101030038000061 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، ضیوعت یتناراگ (  یاراد  کناب - برد  لیوحت  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  رتشیب  نامز  تدم  اب  یتناراگ  هک  ییاهتکرش  اب  تیولوا  ریمعت ) 

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکهک ییاهتکرش   ییاهتکرش اباب   تیولوا   تیولوا ریمعت )  )  ریمعت ضیوعت ،  ،  ضیوعت یتناراگ (  (  یتناراگ یاراد   یاراد یتسویپ -  -  یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا رتشیب   رتشیب نامز   نامز تدم   تدم اباب   یتناراگ   یتناراگ

104104

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   88 تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 105105
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.تسویپ لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  تساوخرد 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001602000013 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   AHD-TVI 2MP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   AHD-TVI 2MP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رازفا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ADC2-IF لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ADC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

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

رالیگ تعنص  ارای  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   ITEC یتراجت مان   AHD-IT426 IR لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رالیگ تعنص  ارای  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   ITEC یتراجت مان   AHD-IT526 IR لدم ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   AHD یتراجت مان   B-294-BF لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ناگدنهد  داهنشیپ  هدهع  هب  .....و )  بصن  ترجا  لقن ،  لمح و  یزادنا ، هار  بصن ،  ) طبترم یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

1415793141 یتسپ :  دک  ردنمس پ6 ،  مود ک  روشک خ  ترازو  یوربور  یمطاف  رتکد  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88997619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88963503-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IPC3613LR3-APF28K-F لدم لسکیپ  اگم   3 ماد یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005471000013 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راشای نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC3613LR3-APF28K-F لدم لسکیپاگم  ماد 3  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8913898934 یتسپ :  دک  یتاره ،  یکشزپ  زکرم  یخرف  نابایخ  یادتبا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36226200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225454-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004820000008 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-16X8 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817656379 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221707-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221255-038 :: 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

IPC3613LR3-APF28K-FIPC3613LR3-APF28K-F لدم   لدم لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   33 ماد ماد یفقس   یفقس هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 107107
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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

رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5942980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا بوغرم  سنج  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / ددع دادعت 2 (/ ناوخ کالپ  حضاو و  ریوصت   ) هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  / دشاب الاب  هب  لاس  یتناراگ 3 یاراد  /

1101090544000447 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف اب  هارمه  امتح  یرادا و  تاعاس  رد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / تسا هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / دننک تسویپ  ار  سنج  تاصخشم  یمامت  ناگدننک  تکرش  / دشابیم تسویپ  تاصخشم  دات / طرش  هب  ههام / یلا 3 یتخادرپ 2  / دشاب

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یاراد یاراد  / / یناریا یناریا بوغرم   بوغرم سنج   سنج // هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // ددع ددع 22 دادعت   دادعت (/(/ ناوخ ناوخ کالپ   کالپ وو   حضاو   حضاو ریوصت   ریوصت  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ  / / دشاب دشاب الاب   الاب هبهب   لاس   لاس یتناراگ  33 یتناراگ

108108
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ناریا لیتسا  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

456106 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IRAN Daily :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKING یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

company Intends To Purchase The Refractory Items Required for Its Steel-Making Shop By Holding a Public International
Tender By selecting One Or Mor.companies From Tope Domestic Or Foreign Manufacturin.companies That Have The

.Appropriate And Acceptable Abilities In Terms Of Records And Experience

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

POST CODE:61788-13111 :: سردآ سردآ

-98 - + 32136120-61-98 ,+ 32908118-61-98 :+ 32136118-61-98  + :: نفلت نفلت
32136122-61

WWW.KSC.IR :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: i.bagaan@ksc.سکف لیمیا لیمیا

its :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا لیتسا  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

454883 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Tehran Times :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKING Thi.company Intends To Purchase The Refractory Items یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Required for Its Other Areas Except SteelMaking Shop By Holding a Public International Tender By selecting One Or

Mor.companies From Tope Domestic Or Foreign Manufacturin.companies That Have The Appropriate And Acceptable
Abilities In Terms Of Records And Experience. Therefore,The Applican.companies Are Invited To Send The Official Letter

Announcing Their Readiness To Participate In The Tender To The Following E-mail Addresses:j.bagaan@ksc.ir ;
da.iranparast@ksc.ir Notel:The Closing Date For Declaration Of Readiness To Participate In The Tender Is 23.Nov.2022.
Deadline For Receipt The Tender Documents Is 14.Dec.2022. All Financial And Technical Bids Must Be Delivered To The

Address:RAW MATERIAL PURCHASING DEPARTMENTKHOUZESTAN STEE.comPANY (KSC)- KM10 AHVAZ & BANDAR IMAM
KHOMEINI ROAD- AHWAZ.irAN P.O.BOX:1378 - POST CODE::61788-13111 On Before The Closing Date 1.Jan.2023. The Opening

Date Of Technical Offer Envelopes Will Be At 11:00 AM On The 3.Jan.2023

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

Note 3:FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT TO BELOW CHANALE :: سردآ سردآ

06132136122-06132136120 -- 06132908118-986132136118 :: نفلت :: WEBSITE:WWW.KSC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: EMAIL:j.bagaan@ksc.irسکف لیمیا لیمیا

its :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

REFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKINGREFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKING ناونع : : ناونع 109109

REFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKING Thi.company Intends To Purchase The RefractoryREFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKING Thi.company Intends To Purchase The Refractory ناونع : : ناونع
I tems Required for I ts  Other Areas  ExceptI tems Required for I ts  Other Areas  Except

1 101 10

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

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

زا 131 ھحفص 80 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " 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

5941456REFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKING(79 هحفص )  itsits

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

5941473REFRACTORY MATERIALS FOR STEEL-MAKING Thi.company Intends
To Purchase The Refractory Items Required for Its Other Areas Except

هحفص 79) )  itsits

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5941570 تسیل  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5941578 تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تشدلارصق  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5941633PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ 
یتسویپ تاصخشم  قباطم 

هحفص 26) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدافتسا5942980 هباشم  دک  ناریا  زا  / ددع دادعت 2 (/ ناوخ کالپ  حضاو و  ریوصت   ) هتسب رادم  نیبرود 
تسویپ  / دشاب الاب  هب  لاس  یتناراگ 3 یاراد   / یناریا بوغرم  سنج  / هدش

هحفص 75) 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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  د.آ.م .  گنیجیپ  هناخنفلت و  تاروما  یراذگاو  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030096000090 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تخادرپ  لباق  زکرم  تسایر  دات  زکرم و + تامدخ  لوئسم  یمیظنت  تسیل  کچ  ساسارب  دادرارق  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  رسک  هنایهام  نامیپ  قح  زا  هدنیامن 5 % روضح  مدع  تروص  رد  دیامن  یفرعم  ناتسرامیب  هب  ار  دوخ  رایتخالا  مات  هدنیامن  ددرگ  یم  دهعتم  راکنامیپ  هرصبت : 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

لاس 59423751401 رد  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  د.آ.م .  گنیجیپ  هناخنفلت و  تاروما  یراذگاو  هحفص 82)طیارش  گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5942992 لرتنک  یاه  تیگ  یاهمتسیستاعطقدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5943033 لرتنک  هاگرذگ  یروآ  عمج  ندومنزاب و  ، یزادنا هار  ، یاهمتسیسبصن یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

140 1140 1 لاس   لاس ردرد   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد د.آ.م .  .  د.آ.م گنیجیپ   گنیجیپ وو   هناخنفلت   هناخنفلت تاروما   تاروما یراذگاو   یراذگاو طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 11 11 1 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 131 ھحفص 82 
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کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  زا  زور  تدم 5  هب   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14  ات   1401/08/22

تورث  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942780 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش لایر -  نیمضت 1.520.000.000  لایر - دروآرب 30.289.559.310  ناشورف - ) هدنرپ   ) یتنیز ناگدنرپ  شورف  دیرخ و  زکرم  تلکسا  لیمکت  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
 - هناماس 2001005111000074

هناماس هرامش  لایر - نیمضت 1.650.000.000  لایر - دروآرب 32.856.682.230  کارا -  رهش  باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرحدض  قیاع  یارجا  هیهت و  - 
 - 2001005111000075

: نیمضت غلبم  لایر و  رب 82/438/057/580  غلاب  دروآرب   - نیگن یوک  ات  یتشهب  دیهش  یوک  کی  زاف  لصاف  دح  یحطس  یاهبآ  تیاده  ینتب  لاناک  ثادحا  - 
(2001005111000076: داتسا هناماس  رد  هصقانم  هرامش   ) لایر  4/122/000/000

.تسا هدنرب  هدهعب  هناماس  دزمراک  هنیزه  هیاپ 5 -  لقادح  اب  هینبا  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یداصتقا  یلام و  نواعم  رتفد  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

3-33136091-086 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ظفاح هینبا  تخاس  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندیشارت و بیرخت و  نینچمه  یزلف و  تلکسا  ششوپ  یارب  قیرح  ربارب  رد  مواقم  هدام  یارجا  لمح و  حلاصم ، هیهت  یحارط ، تایلمع   » یارجا یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راولب رد  عقاو  ایتراپ  لته  یتماقا  یراجت و  عمتجم  هژورپ  تسا » هدش  ماجنا  هراک  همین  تروص  هب  هک  ییاه  ناملا  رد  دوجوم  قیرح  دض  ششوپ  یزاسکاپ 

ناگرگ رهش  ناروخراهن 
هام  12  : ارجا تدم 

لایر  1/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  دحاو  یبرغ ، دحاو  لوا ، هقبط  کالپ 14 ، ولداش ، نابایخ  تیاده ، نادیم  تیاده ، نابایخ  لاچخی ، نابایخ  یتعیرش ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

0212661157 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - یراجت یراجت عمتجم   عمتجم هژورپ   هژورپ قیرحدض   قیرحدض قیاع   قیاع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناشورف -) -) ناشورف هدنرپ   هدنرپ  ) ) یتنیز یتنیز ناگدنرپ   ناگدنرپ شورف   شورف وو   دیرخ   دیرخ زکرم   زکرم تلکسا   تلکسا لیمکت   لیمکت ناونع : : - - ناونع
یحطس یحطس یاهبآ   یاهبآ تیاده   تیاده ینتب   ینتب لاناک   لاناک ثادحا   ثادحا

1121 12

بیرخت بیرخت نینچمه   نینچمه وو   یزلف   یزلف تلکسا   تلکسا ششوپ   ششوپ یارب   یارب قیرح   قیرح ربارب   ربارب ردرد   مواقم   مواقم هدام   هدام یارجا   یارجا وو   لمح   لمح حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت یحارط ، ، یحارط تایلمع   تایلمع  » » یارجا یارجا ناونع : : ناونع
قیرح قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ یزاسکاپ   یزاسکاپ وو   ندیشارت   ندیشارت وو  

1 13113

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

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

زا 131 ھحفص 83 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z9zdthkv9ve3c?user=37505&ntc=5942780
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5942780?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wd4su67ezux2e?user=37505&ntc=5943167
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5943167?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005111000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943288 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
32,856,682,230 یلام :  دروآرب 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,650,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کارا  ، 3813993998 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  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

5941541( قیرحافطا مالقا  ) gent کرام هیذغت  عبنم   . لوژام تراک   . هحفص 26)روتکتد قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5941570 تسیل  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5941578 تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تشدلارصق  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5941633PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ 
یتسویپ تاصخشم  قباطم 

هحفص 26) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یافطا5942403 متسیس  یرادهگن  ریمعت و  قیرح و  نالعا  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  هب  طوبرم  دادرارق 
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  رلکنیرپسا  متسیس  کیتاموتا و 

هحفص 26) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5942662 یافطا  هحفص 26)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیاع5942780 یارجا  هیهت و  ناشورف -) هدنرپ   ) یتنیز ناگدنرپ  شورف  دیرخ و  زکرم  تلکسا  لیمکت  - 
یحطس یاهبآ  تیاده  ینتب  لاناک  ثادحا  یراجت -  عمتجم  هژورپ  قیرحدض 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

قیرح5943020 نالعا  زاس  هحفص 26)راکشآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

باتفآ باتفآ یراجت   یراجت عمتجم   عمتجم هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح دضدض   قیاع   قیاع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 131 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j3ldh6hsu3kns?user=37505&ntc=5943288
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5943288?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ششوپ5943167 یارب  قیرح  ربارب  رد  مواقم  هدام  یارجا  لمح و  حلاصم ، هیهت  یحارط ، تایلمع   » یارجا
قیرح دض  ششوپ  یزاسکاپ  ندیشارت و  بیرخت و  نینچمه  یزلف و  تلکسا 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

5943216hfc-227ea لدم  fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

باتفآ5943288 یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  قیرح  ( قیرح

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

5943295'' SMOK & HEAT DETECTOR''APOLLO(26 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5941541( قیرحافطا مالقا  ) gent کرام هیذغت  عبنم   . لوژام تراک   . هحفص 26)روتکتد قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5941570 تسیل  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5941578 تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تشدلارصق  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ربمچ5943157 روتکتد  تیه  هحفص 26)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5943295'' SMOK & HEAT DETECTOR''APOLLO(26 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5941723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000236 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
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 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  دراه  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رژراش یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001848 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   BC-TR1 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

رژراش رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 1161 16
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5942672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکیپسا دناب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000625 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکیپسا دناب و  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب -  یناریا  الاک  دشاب -  یمن  لوبق  لباق  هباشم  ناریا ک د  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  تیریدم  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناذا شخپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095233000047 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  تیریدم  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
( یبصن ) تنوم کر  لاتیجید  ناذا  شخپ  هاگتسد  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

ددرگ یرازگراب  روتکاف  شیپ  .دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09128404476  اب  رتشیب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713114 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  تیریدم  هدکشناد  اشیگ -  لپ  یقرش  بونج  علض  دمحا -  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61117692-021  ، 88003575-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88006477-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکیپسا رکیپسا وو   دناب   دناب ناونع : : ناونع 1171 17

ناذا ناذا شخپ   شخپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 131 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s9fgvsdyjmde2?user=37505&ntc=5942672
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5942672?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yufn8x6lz8vq3?user=37505&ntc=5942687
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5942687?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000045 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22169933-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

....و نیبرود  لباک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009001000085 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.دوشیم همیمض  تاصخشم  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا زا  دعب  هام  هیوست.دشابیم 1  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت.دوش  همیمض  هاگشورف  روتکاف  شیپ  تساوخرد  قبط   . دشابیم ملق  سانجا 25   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم ماجنا 

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

atem 1  m/e advanced panel10atem 1  m/e advanced panel10 وو     atem 1  m/e production s tudio 4katem 1  m/e production s tudio 4k هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1191 19

....و ....و نیبرود   نیبرود وو   لباک   لباک ناونع : : ناونع 120120
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5941562 ، ضیوعت یتناراگ (  یاراد  یتسویپ -  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت 
.ددرگ هئارا  رتشیب  نامز  تدم  اب  یتناراگ  هک  ییاهتکرش  اب  تیولوا  ریمعت ) 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تسویپ5941574 لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 75)تساوخرد 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5941723 تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  دراه  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

ششوپ5942203 تحت  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رژراش5942344 هحفص 15)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

5942553IPC3613LR3-APF28K- لدم لسکیپ  اگم   3 ماد یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود 
F

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رکیپسا5942672 هحفص 15)دناب و  نیبرود  ( نیبرود

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

ناذا5942687 شخپ  هحفص 15)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

هحفص 75)نیبرود5942690 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5942793atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هحفص 15)هاگتسد نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5942977 نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدافتسا5942980 هباشم  دک  ناریا  زا  / ددع دادعت 2 (/ ناوخ کالپ  حضاو و  ریوصت   ) هتسب رادم  نیبرود 
تسویپ  / دشاب الاب  هب  لاس  یتناراگ 3 یاراد   / یناریا بوغرم  سنج  / هدش

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

....و5943262 نیبرود  هحفص 15)لباک و  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  هریخذ  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  حرش  هب 

1201001036000423 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  حرش  هب  یزاس  هریخذ  تازیهجت  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تمیق  داهنشیپ  لاسرا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هئارا  هعومجم  کی  تروص  هب  تمیق  -

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911588-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمامت دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم 

1101093707000026 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

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

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

تسویپ تادنتسم  یمامت  دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت 

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

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش نیکشم  نالبس  هقطنم  الاب  هب  2000 لدمردول پیاپ  نیمات  _ ردول پیاپ  حتف  85 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرافح  تهج  الاب  هب  لدم 2000  هتعاس  زاین 24  دروم  همدخ  اب  ردول  پیاپ  هاگتسدکی  نیمات 

لایر  29.600.000 هنازور : هیاپ  تمیق 
(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ 

1101093985006177 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5941511 لیاف  حرش  هب  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هحفص 89)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس5942322 هریخذ  رورس و  هحفص 37)نیمأت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس5942334 هریخذ  تازیهجت  هحفص 37)نیمأت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5942338LENOVO Storage V3700 V2 12Gbps 8TB 7/2K NLSAS 3.5" HDD
P/N:01DE345 Only European Original, Sealed Box, no OEM

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5942786 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 89)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرافح5943265 تهج  الاب  هب  لدم 2000  هتعاس  زاین 24  دروم  همدخ  اب  ردول  پیاپ  هاگتسدکی  هحفص 89)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5943446HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  رلرتنک  هحفص 22)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرافح یرافح تهج   تهج الاب   الاب هبهب     2 0002000 لدم   لدم هتعاس   هتعاس زاین  2424   زاین دروم   دروم همدخ   همدخ اباب   ردول   ردول پیاپ   پیاپ هاگتسدکی   هاگتسدکی نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 123123

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 " ) " ) 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

راد5942298 گنربش  یدنق  هلک  ینمیا -  هناوتسا  هحفص 62)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار5942785 ردیر و  سنسیال ،   ، هحفص 62)رلرتنک هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

ناجنز هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5942178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  ردروکر  روسنس  هچراپکی  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Sensor short period 1 Hz 400 v/m/s Recorder 24bit 32gb ram

1201004456000027 زاین :  هرامش 
ناجنز هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تاصخشم اب  ردروکر  روسنس  هچراپکی  هاگتسد  - 
sensor short period 1 Hz 400 v/m/s Recorder 24bit 32gb ram

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

تاصخشم اب  ردروکر  روسنس  هچراپکی  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
sensor short period 1 Hz 400 v/m/s Recorder 24bit 32gb ram

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
دش 09121415418 دهاوخ  تخادرپ  سدق  رتکد  یاقآ  بانج  دات  زا  سپ  غلبم 

4513766731 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  کالپ 444  یتوبث  فسوی  داتسا  راولب  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33151-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3315142-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5942178Sensor short period 1 Hz 400 v/m/s تاصخشم اب  ردروکر  روسنس  هچراپکی  هاگتسد 
Recorder 24bit 32gb ram

هحفص 94) ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

Sensor short period 1  Hz 400  v/m/s Sensor short period 1  Hz 400  v/m/s Recorder 24bit 32gb ramRecorder 24bit 32gb ram  تاصخشم تاصخشم اباب   ردروکر   ردروکر روسنس   روسنس هچراپکی   هچراپکی هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  برغ  تایلام  لک  هرادا  یروانف  مالقا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004605000019 زاین :  هرامش 

( رایرهش  ) نارهت ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم طسویپ  دیرخ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351793551 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  برغ  یتایلام  روما  لک  هرادا  یرادا  کرهش  رایرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65225052-021  ، 65265052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65225162-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ ءاضما  رپ و  مالعتسا  هگرب  امتح   ) یتسویپ تاصخشم  هب  هجوت  اب  یزکرم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005045000009 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  ناهفسناد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ارهز نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34533230-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34533440-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه - - HP800WHP800W  رورس رورس رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 125125

ددرگ ددرگ ءاضما   ءاضما وو   رپرپ   مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب امتح   امتح  ) ) یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب   هجوت   هجوت اباب   یزکرم   یزکرم رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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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درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  ناتسرامیب  یارب  ورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000062 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یضرف  دک  ناریا   G9-10K-SAS-600GB-PN:653957 لدم -  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000092 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب ورس   ورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یضرف  دک  ناریا   G8-15K-SAS-300GB-PN:653960 لدم -  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000093 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  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 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 129129

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایار  تازیهجت  رورس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادم  حرش  هب  طقف  ***

1101003131000106 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نهیم هشیدنا  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  نهیم  هشیدنا  نیمات  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   BL460 c 46 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لتنیا  یتراجت  مان   I7 8700 لدم هنایار  یا  هتسه  وی 6  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هشارت هدنزاس  عجرم   FDK یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   SSD B5 لدم  GB 256 تیفرظ  SATA3 هنایار هظفاح  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم  کدف  هظفاح  زادرپ 
هبعج 45 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگ لیوحت  تمیق و  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  طقف  مالقا 

دنشاب طرش  دیق و  یب  ربتعم و  همان  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

63921087  _ 63923171  _ 63923180  : سامت هرامش 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5942928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VDI رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000145 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  لیاف  رد  - 

.ددرگ نیزگیاج  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  الاک  دیلوت  ای  دوجو  تروص  رد  تسا  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رورس5941445 دراه  - HP800W رورس هحفص 94)رواپ  رورس  ( رورس

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

ددرگ5942304 ءاضما  رپ و  مالعتسا  هگرب  امتح   ) یتسویپ تاصخشم  هب  هجوت  اب  یزکرم  رورس  هحفص 94)دیرخ  رورس  ( رورس

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

زاس5942322 هریخذ  رورس و  هحفص 37)نیمأت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لحم5942381 رد  لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  ناتسرامیب  یارب  ورس  هحفص 94)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس5942820 هحفص 94)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس5942904 هحفص 94)دراه  رورس  ( رورس

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

هنایار5942920 تازیهجت  رورس و  هحفص 94)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5942928VDI هحفص 94)رورس رورس  ( رورس

VDIVDI رورس   رورس ناونع : : ناونع 131131
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-990-898 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5942078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

METRIX VELOCITY TRANSDUCER Model 5485c-008 یزاگ یاهدحاو  شزرل  روسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-123-41 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 22-08-1401 25-08-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5942079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ  یبیکرت  لکیس  هاگورین  هب  طوبرم  تولسبا  هربیو  روسنس  ددع  دیرخ 5  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

METRIX VELOCITY TRANSDUCER Model 5485c-008METRIX VELOCITY TRANSDUCER Model 5485c-008 یزاگ   یزاگ یاهدحاو   یاهدحاو شزرل   شزرل روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

تولسبا تولسبا هربیو   هربیو روسنس   روسنس ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0032114 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006183 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

یدهم هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ 3408  روتوم  یذغاک  تکسگ  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B یتعنص لزید  روتوم   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0032114  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس روتارنژ -  -  روتارنژ روتوم   روتوم یذغاک   یذغاک تکسگ   تکسگ یایا -  -  هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 134134
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5942523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس راشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001845 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  الاک :  مان 

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

نیتبآ زبس  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   CNG زوس هناگود  یاهوردوخ   SJ تخوس هریخذ  متسیس  جنس  راشف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زوس زاگ  باهش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  زوس  زاگ  باهش  هدنزاس  عجرم   CNG نزخم راشف  هجرد  هدنهد  ناشن  دربراک   P02 لماک جنس  راشف  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 666  رپیرکسا  یراکنغور  متسیس  جنس  راشف  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   D8R لدم رزودلب  کیلوردیه  متسیس  نغور  جنس  راشف  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس راشف   راشف ناونع : : ناونع 135135
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ناتسرل ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام داهنشیپ  یانبم  ددع  دادعت 5  الاک و  ملق  ناونع 1 تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب   tbm پیات ییایمیش  ورتکلا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل  ساسارب  یتسیاب 

1101091378000244 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هسنارف هدنزاس  روشک   NFM TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم   NFM EPB TBM لدم لنوت  یرافح  نیشام  تسارت  کج   elongation روسنس الاک :  مان 
توملا نامتخاس  لپ و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امازلاو دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  نینچمه  ودشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  هدنشورف  یوس  زا  دیاب  رادیرخ  یتسویپ  کرادم 

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

tbmtbm  پیات پیات ییایمیش   ییایمیش ورتکلا   ورتکلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 136136
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4121201141 یاضاقت / شاعترا روسنس  نویساربیلاک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000204 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1  نوخ  زاگ  روزیلانآ  هاگتسد  نویساربیلاک   EasyBloodGas Reagent Module تیک الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

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

یم هباشم  دک  ناریا   / دیامن هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  اذل  تسا  هدیدرگ  تبث  دیدج  شور  هب  زاین  نیا  یمارگ  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  داهنشیپ  یتسویپ  مالقا  حرش  قبط  / دشاب

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شاعترا شاعترا روسنس   روسنس نویساربیلاک   نویساربیلاک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 137137
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ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه نایرج  تعرس  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000100 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رتیمسنرت راشف  روسنس  - 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگ ره.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هدازربکا _ یاقآ  تالاوئس 09124654820  نفلت  تسالاک - هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ یم  ماجنا  هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  نارهت و  رد  یتخادرپ 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920754-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: 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

5942078METRIX VELOCITY TRANSDUCER Model یزاگ یاهدحاو  شزرل  روسنس  دیرخ 
5485c-008

هحفص 100) روسنس  ( روسنس

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

تولسبا5942079 هربیو  روسنس  ددع  هحفص 100)دیرخ 5  روسنس  ( روسنس

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

5942178Sensor short period 1 Hz 400 v/m/s تاصخشم اب  ردروکر  روسنس  هچراپکی  هاگتسد 
Recorder 24bit 32gb ram

هحفص 94) ردروکر  ( ردروکر

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

5942382GR راشف روسنس  روتارنژ -  روتوم  یذغاک  تکسگ  یا -  هبرقع  راشف  هحفص 100)جیگ  روسنس  ( روسنس

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

جنس5942523 هحفص 100)راشف  روسنس  ( روسنس

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

5942957tbm پیات ییایمیش  ورتکلا  هحفص 100)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

نریس5943003 ریژآ  یکینورتکلا و  مشچ  یاهمتسیسروسنس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

اوه اوه نایرج   نایرج تعرس   تعرس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 138138
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شاعترا5943257 روسنس  نویساربیلاک  هحفص 100)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

اوه5943310 نایرج  تعرس  هحفص 100)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5941696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101001183000185 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایراد رویا  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   EDS-518A لدم یتعنص  یتیریدم  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

سیتاد رتسگ  هکیرا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   KG/2911 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
موس جوم  تاطابترا  رکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   GLC-LH-SMD لدم هنایار   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ناشیدنا کین  نامرآ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CLSCO هدنزاس عجرم   CLSCO یتراجت مان   WC-2960X لدم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

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

تسا هباشم  دک  ناریا 

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

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

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ ردرد   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مرهج   مرهج هاگدورف   هاگدورف تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5942019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153703 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس یتیمیسکارپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-121-CH-07 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5942056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ  G15 قیقد رازبا  راشف  چیئوس  لپوکومرت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 140140

G15G15 قیقد   قیقد رازبا   رازبا راشف   راشف چیئوس   چیئوس وو   لپوکومرت   لپوکومرت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و حرش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  دیاب  یناریا ) تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  رپمآ (  تلو 10  گنیچیئوس 30  هیذغت  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یضاقتم  دحاو  دأت  دروم  تسویپ و  طیارش 

1101092586000258 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یراتس اضرریما  هدننک  هضرع  عجرم  سرگاز  یتراجت  مان  لدم 1906   W 30 ناوت گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دأت دروم  تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  دیاب  یناریا ) تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  رپمآ (  تلو 10  هیذغت 30  عبنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دوجو  تروص  رد  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشاب  یضاقتم  دحاو 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ینف   ینف حرش   حرش ،، مالعتسا مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم دیاب   دیاب یناریا ) ) یناریا تیفیک   تیفیک اباب   وو   بوغرم   بوغرم دنرب   دنرب رپمآ (  (  رپمآ   1010 تلو   تلو   3030 گنیچیئوس   گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یضاقتم   یضاقتم دحاو   دحاو دأت   دأت دروم   دروم وو   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش
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ناهبهب قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یمیدس تاو  پمال 70   - یمیدس تاو  یتشپ 70  کال  غارچ   - تیزلف چیئوس  میات  یپوکسلت - هفرطود  تکارب   - یپوکسلت هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادهگندوخ 16*4 لباک 

1101094808000060 زاین :  هرامش 
ناهبهب قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

انیس سنارت  اتیب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   W 70 ناوت ییانشور  پمال  میدس  یکیرتکلا  تسالاب  الاک :  مان 
ددع 52 دادعت : 

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

% .ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .% دشاب یم  طاسقا  تروصب  تخادرپ  طیارش 

6361994613 یتسپ :  دک  یهلادبع ،  دیهش  نابایخ  ناهبهب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52722165-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52722098-061 :: 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

تسویپ5941696 رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط  مرهج  هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ 
تسا هباشم  دک  ناریا 

هحفص 106) چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5942019 یتیمیسکارپ  هحفص 106)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

5942056G15 قیقد رازبا  راشف  چیئوس  لپوکومرت و  هحفص 106)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

قباطم5942401 دیاب  یناریا ) تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  رپمآ (  تلو 10  گنیچیئوس 30  هیذغت  عبنم 
.دشاب یضاقتم  دحاو  دأت  دروم  تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  ، مالعتسا تاصخشم 

هحفص 106) چیئوس  ( چیئوس

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

تاو5942454 یتشپ 70  کال  غارچ   - تیزلف چیئوس  میات  یپوکسلت - هفرطود  تکارب   - یپوکسلت هیاپ 
رادهگندوخ 16*4 لباک   - یمیدس تاو  پمال 70   - یمیدس

هحفص 106) چیئوس  ( چیئوس

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

تسده5942632 لوسنک  لباک   hp هحفص 37)رتنیرپ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

 - - یمیدس یمیدس تاو   تاو   7070 پمال   پمال  - - یمیدس یمیدس تاو   تاو   7070 یتشپ   یتشپ کالکال   غارچ   غارچ  - - تیزلف تیزلف چیئوس   چیئوس میات   میات -- یپوکسلت   یپوکسلت هفرطود   هفرطود تکارب   تکارب  - - یپوکسلت یپوکسلت هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع
44** 1616 رادهگندوخ   رادهگندوخ لباک   لباک
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 75)نیبرود5942690 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5942923375012ss وکسیس هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس5942954 هکبش  هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دنس5943005 میظنت  زا  سپ  ههام  راهچ  تخادرپ   WS-C2960X-24TSL تروپ وکسیس 24  چیئوس 
لانیجروا الاک  تاحیضوت - ) قبط  هباشم (  دک  ناریا 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448534 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/13هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس ریگچوس 6/6  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس   6/66/6 ریگچوس   ریگچوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  چوس  تیمیل  دلوفینم و  جیگ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003944 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 33 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5943185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس چوس تیمیل   تیمیل وو   دلوفینم   دلوفینم جیگ ، ، جیگ ناونع : : ناونع 145145

یکیرتکلا یکیرتکلا یتظافح   یتظافح هلر   هلر لرتنک - - لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس هلوزیا   - - هلوزیا رمروفسنارت   رمروفسنارت اباب   نیالنآ   نیالنآ   UPSUPS روتکاتنک -  -  روتکاتنک اباب   رادرد   رادرد کرکر   ناونع : : ناونع 146146
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.دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  رظن  دروم  یالاک  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) 0130233 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006188 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD10D20-D3C3 ینف هرامش   RAED 100000D/C لدم  W 100000 ناوت  U 34 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD08D16-D3C2 ینف هرامش   RAED 80000D/C لدم  W 80000 ناوت  U 28 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD12D24-D3C4 ینف هرامش   RAED 120000C لدم  W 120000 ناوت  U 40 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD12D24-D3C4 ینف هرامش   RAED 120000D/C لدم  W 120000 ناوت  U 40 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
لتاراف  SDC10000X-ITR-LCD-Black لدم  kVA 10 ناوت اب  هلوزیا  رمروفسنارت  اب  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL CPS04-2AIO لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید  کت  ورتپ 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  رظن  دروم  یالاک  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) 0130233 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52444345 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/13هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگ چوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رایس5941477 ریگچوس 6/6  هاگتسد  کی  هحفص 110)دیرخ  چوس  ( چوس

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

چوس5942455 تیمیل  دلوفینم و  هحفص 110)جیگ ، چوس  ( چوس

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

اه5943184 چوس  نیب  طابترا  ندرک  ربیف  هحفص 37)هژورپ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریگ و5943185 هزادنا  راشف  چوس  هلوزیا  - رمروفسنارت  اب  نیالنآ   UPS روتکاتنک -  اب  رادرد  کر 
یکیرتکلا یتظافح  هلر  لرتنک -

هحفص 110) چوس  ( چوس

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

ریگ5943440 هحفص 110)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریگ ریگ چوس   چوس ناونع : : ناونع 147147
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ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001442000027 زاین :  هرامش 

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یتشخریم 09361825754  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  ددرگ  اضما  رهم و  امتح  تسویپ  دانسا  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

8178615651 یتسپ :  دک  یرادرب ،  هرهب  تنواعم  نامتخاس  بنج  هاگورین  قفش خ  راولب  نها  بوذ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37871781-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37871782-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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 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

5941662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ییانشور  تازیهجت  لیاسو و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005865000174 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SACHTLER یتراجت مان   S322H لدم ییانشور  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

تس 311 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح یلام  دانسا  میظنت  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 60   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزکرم  رابنا  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه 
.دوش هعلاطم  ًامتح  تسویپ  تسیل  دشابیم ،  هباشم  دک  ناریا 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هبعش 3  یعامتجا  نیمات  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 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 1950  CCIS نوفورکیم )  ) هشیگ یتوص  متسیس  ددع  دادعت 5  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091642000004 زاین :  هرامش 

جرک هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هایس مسج  شبات  کاواک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CAVAC یتراجت مان  لدم 1950  هشیگ  هفرط  ود  نوفورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  الاک  دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- کیتسالپ هندب  سنج  - لباکاب یعرفو  یلصا  تینوی  لاصتا  - - مولو تیساسح و  میظنت  چیپ  شوماخ - نشوردیلک و  یلصا -) یعرف و  تینوی  ود  :) ینف تاصخشم 

لحم رد  تست  لیوحت و  طرش  هب  ربتعم  یتناراگ 

3135686391 یتسپ :  دک  جرک ،  هبعش 3  یعامتجا  نیمات  هدیمهف  دیهش  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32734941-026  ، 32756048-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32734943-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

19501950 لدم   لدم   CCISCCIS نوفورکیم ) ) نوفورکیم  ) ) هشیگ هشیگ یتوص   یتوص متسیس   متسیس ددع   ددع   55 دادعت   دادعت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 131 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k99jpkp8v7nqr?user=37505&ntc=5941753
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5941753?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا و هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  تسپ  تهج  تلوولیک  یوقراشف 230 رتمزاف  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم 

1101001132000280 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ ایوپ  دیمع  هدنزاس  عجرم   AMID یتراجت مان   Am111 لدم راخ  چرپ 10  یور  بصن  تیلباق  اب  یرون  یتوص و  رگناشن  یاراد   KV 63 یوقراشف رتمزاف  الاک :  مان 
زادرپ ایوپ  دیمع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک 230230 یوقراشف   یوقراشف رتمزاف   رتمزاف ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعامتجا نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000538 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیدابید هسینا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   DS 8004HD SL لدم ریوصت  توص و  متسیس  رگشزادرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 07132330406 راگنرود روپ 07132142705- دمحم  یاقآ  تاکرادت :  سانشراک  07132142610  : یمومع طباور  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد تسویپ 

.تسیمازلا لحم  زا  دیدزاب 

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000345 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
دشابیم یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  دیدرگ  تسویپ  یتساوخرد  دراوم  لماک  تاصخشم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713131 یتسپ :  دک  یپارت ،  لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  دمحا  لآ  لالج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88353036-021  ، 88220045-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعامتجا تاعامتجا نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 152152

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 153153
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ هارمه  هب  هپس  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص  متسیس  کر  رد  هدافتسا  تهج  تنوم  کر  (pc) هنایار هاگتسد  کی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  حرش  هب  هلاس  کی  ربتعم 

1201001036000428 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

بصن هارمه  هب  هلاس  کی  ربتعم  یتناراگ  هارمه  هب  هپس  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص  متسیس  کر  رد  هدافتسا  تهج  تنوم  کر  (pc) هنایار هاگتسد  کی  هیهت  - 
تسویپ لیاف  حرش  هب  یزادنا  هار  و 

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

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

دشاب یم  تکرش  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  هلاس .  کی  ربتعم  یتناراگ   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ هارمه   هارمه هبهب   هپس   هپس نیگن   نیگن نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص متسیس   متسیس کرکر   ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج تنوم   تنوم کرکر   (( pcpc )) هنایار هنایار هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هلاس   هلاس کیکی   ربتعم   ربتعم

154154
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4076 اضاقت : هرامش  یتوص / قیاع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000205 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اهم نیرفآ  رخف  هدننک  هضرع  عجرم   ISOLGOMMA یتراجت مان  یلور  هتسب   1x1/20 m داعبا راوید  یتوص  ییوچوئاک  قیاع  الاک :  مان 

لور 55 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  اذل  تسا  هدیدرگ  تبث  دیدج  شور  هب  زاین  نیا  یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  داهنشیپ  یتسویپ  مالقا  حرش  قبط  / دشاب

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک5941645 متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 113)دیرخ و  توص  ( توص

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

تسویپ5941662 تسیل  قبط  ییانشور  تازیهجت  هحفص 113)لیاسو و  توص  ( توص

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

لدم 59417531950  CCIS نوفورکیم )  ) هشیگ یتوص  متسیس  ددع  دادعت 5  هحفص 113)تساوخرد  توص  ( توص

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

تلوولیک5942482 یوقراشف 230 رتمزاف  ددع  کی  هحفص 113)دیرخ  توص  ( توص

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

تاعامتجا5942501 نلاس  ریوصت  توص و  هحفص 113)متسیس  توص  ( توص

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

رکیپسا5942672 هحفص 15)دناب و  نیبرود  ( نیبرود

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

ناذا5942687 شخپ  هحفص 15)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

5942793atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هحفص 15)هاگتسد نیبرود  ( نیبرود

یتوص یتوص قیاع   قیاع ناونع : : ناونع 155155
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سنارفنک5942970 نلاس  یتوص  هحفص 113)متسیس  توص  ( توص

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

یریوصت5942983 یتوص  متسیس  کر  رد  هدافتسا  تهج  تنوم  کر  (pc) هنایار هاگتسد  کی  هیهت 
تسویپ لیاف  حرش  هب  هلاس  کی  ربتعم  یتناراگ  هارمه  هب  هپس  نیگن  نامتخاس 

هحفص 113) توص  ( توص

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

یتوص5943211 هحفص 113)قیاع  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف دحاو  سامت  هرامش  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  روتینام -  هارمه  هب  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیسح  09354952087

1101091870000006 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  دحاو  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد  7 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315514187 یتسپ :  دک  یعاجش ،  نادیهش  هچوک  شبن  جاک  یرتم  ناگدازآ 45  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32508413-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32508413-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش لبمسا   لبمسا لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5941588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT سانشراک دات  اب  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  سوم  دروبیک و  روتینام و  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093696000086 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
همیمض روتکاف  شیپ  ربتعم  یتناراگ  سانشراک IT و  دات  اب  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  سوم  دروبیک و  روتینام و  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  ددع  کی  - 

هدوزفا شزرا  اب  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  لحم  رد  لیوحت  دشاب  ناسکی  هناماس  روتکاف و  رد  غلبم  رادقم و  دشاب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ ربتعم  یتناراگ  سانشراک IT و  دات  اب  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  سوم  دروبیک و  روتینام و  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوزفا شزرا  اب  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  لحم  رد  لیوحت  دشاب  ناسکی  هناماس  روتکاف و  رد  غلبم  رادقم و  دشاب  همیمض  روتکاف 

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61638747-021  ، 88928220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88928220-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIT سانشراک   سانشراک دات   دات اباب   هدش   هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک وو   روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 157157

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تست روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000098 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
-IPC-9800 PLUS لدم - 

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

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیش  اتید  تاصخشم و  قبط  یناریا  رادخرچ  هیاپ  اب  یشزومآ  دنمشوه  یسمل  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000783 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 65 زیاس  65DS21K-U لدم یسمل  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37285019-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تست تست روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 158158

تسویپ تسویپ تیش   تیش اتید   اتید وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناریا   یناریا رادخرچ   رادخرچ هیاپ   هیاپ اباب   یشزومآ   یشزومآ دنمشوه   دنمشوه یسمل   یسمل روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهجافرص  یباختنادک  ناریا 

1101000155000073 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

لیمکت.تسا زایندروم  یتسویپ  کرادمرد  هدش  مالعاریداقمو  تاصخشم  قبطانیعالاک.دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهجافرص  یباختنادک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تساوخرد  لاطبا  هب  راتخم  کناب  هناماس  قیرط  زا  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  یمازلا  هناماس  قیرطزا  تسویپروتکاف  شیپ  لاسراو 

7613856993 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  ملعم  نابایخ  یادتبا  سدق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269472-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیر ین  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  اب  لمح  هیارک  روتکاف .  الاک و  لوصو  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092731000005 زاین :  هرامش 

زیر ین  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لمح  هیارک  روتکاف .  الاک و  لوصو  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7491676398 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  سراف -  جیلخ  نابایخ  تشدرز -  دیهشراولب  زیر - ین  زیر ،  ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53830380-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53828001-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 160160

هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هیارک   هیارک روتکاف .  .  روتکاف وو   الاک   الاک لوصو   لوصو زازا   سپسپ   هتفه   هتفه کیکی   باسح   باسح هیوست.دشاب   هیوست.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 16 116 1
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نیاق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادراب ناردام  شیاپ  حرط  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091965000025 زاین :  هرامش 

نیاق نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CheckmeO2 لدم یکشزپ  دنب  چم  رزیالانآ  باوخ  یسررب  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Checkme O2 Max لدم یکشزپ  دنب  چم  رزیالانآ  باوخ  یسررب  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Checkme pod یکشزپ یندیشوپ  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  دقاف   Checkme Pro Doctor لدم یکشزپ  ندب  یامد  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Check Me Lite یکشزپ بلق  راون  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9761993399 یتسپ :  دک  افش ،  راولب  نیاق -  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31628098-056  ، 31628000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32497010-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادراب رادراب ناردام   ناردام شیاپ   شیاپ حرط   حرط زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5942560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکشزپ همانرب  مالعا   LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000064 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایک هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  ناراک  تعنص  ایک  هدنزاس  عجرم   DAEWOO یتراجت مان   DSL-65S8000EU لدم  in 65 زیاس  SMART UHD نویزیولت الاک :  مان 

ایسآ ناراک  تعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

نامزاس یلام  روما  لاور  قبط  ههام  کی  تخادرپ  ..... سامت 09131265606و 09132009940  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکشزپ ناکشزپ همانرب   همانرب مالعا   مالعا   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 163163

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5942699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هلاس  کی  ربتعم  یتناراگ  لاس  کی  یاراد  روتینام  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000503 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* هناماس لحارم  مامتا  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هتفه  ود  تخادرپ  *

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5942872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هلاس   هلاس کیکی   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ لاس   لاس کیکی   یاراد   یاراد روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 164164

یرادا یرادا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادا تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000246 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( REDX-(B-H-2018 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یرایرهش رایرهش   cm 80 عافترا  140x70 cm حطس داعبا  یزلف  وشک  هس  ریرحت  زیم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هداز یقن  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نراک  یتراجت  مان   K820 لدم نادرگ 820  یدنمراک  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یلدرا یدسا  یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050S لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   SPP-100 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115640-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناجیابرذآ دالوف  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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنوسماس  LED چنیا روتینام 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا یتناراگ  اب  دنبکآ و  ون و   LS 32 AM/700

1101093266000819 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5941475 هارمه  هب  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  هحفص 120)دیرخ 7  روتینام  ( روتینام

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

ینف5941588 تاصخشم  اب  قباطم  سوم  دروبیک و  روتینام و  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  ددع  کی 
IT سانشراک دات  اب  هدش  تسویپ 

هحفص 120) روتینام  ( روتینام

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

تست5941689 هحفص 120)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تیش5941716 اتید  تاصخشم و  قبط  یناریا  رادخرچ  هیاپ  اب  یشزومآ  دنمشوه  یسمل  روتینام  دیرخ 
تسویپ

هحفص 120) روتینام  ( روتینام

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

هحفص 120)روتینام5941758 روتینام  ( روتینام

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

هیارک5942361 روتکاف .  الاک و  لوصو  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
هدننک نیمات  اب  لمح 

هحفص 120) روتینام  ( روتینام

گنوسماس گنوسماس   LEDLED  چنیا چنیا   3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 166166

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

رادراب5942556 ناردام  شیاپ  حرط  زاین  دروم  هحفص 120)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

ناکشزپ5942560 همانرب  مالعا   LED هحفص 120)روتینام روتینام  ( روتینام

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

تاصخشم5942699 قبط  هلاس  کی  ربتعم  یتناراگ  لاس  کی  یاراد  روتینام  هارمه  هب  رتویپماک  سیک 
تسویپ

هحفص 120) روتینام  ( روتینام

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

یرادا5942872 تازیهجت  هحفص 120)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

گنوسماس5942892  LED چنیا هحفص 120)روتینام 32  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5941723 تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  دراه  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

ششوپ5942203 تحت  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5942977 نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

رهشون یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا گرب  قباطم   ) رهش حطس  یاهریگ  تعرس  تلافسآ و  یریگ  هکل  فرصم  تهج  یهوک  اکپوت 012  تلافسآ  نت  دیرخ 700  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

رهش حطس  نایریخ و  یلوقعم ، دیهش  ع ،)  ) اضر ماما  راولب  یمیرک ، دیهش  رباعم  ارجا : لحم 
1201092572000093 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رهشون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتسا  گرب  قباطم  یهوک  اکپوت 012  تلافسآ  نت  دیرخ 700  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
نت  700 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
رهشون ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  گرب  قباطم  یهوک  اکپوت 012  تلافسآ  نت  دیرخ 700   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651767544 یتسپ :  دک  رهشون ،  یرادرهش  دادرخ  هدزناپ  نابایخ  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52332221-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52334302-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ5941574 لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 75)تساوخرد 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع5941821 دادعت 400  هب  سوریو  یتنآ  رازفا  هحفص 16)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهریگ5942182 تعرس  تلافسآ و  یریگ  هکل  فرصم  تهج  یهوک  اکپوت 012  تلافسآ  نت  دیرخ 700 
رهش حطس 

هحفص 129) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرادرهش5942449 یاه  تیاس  بو  هحفص 16)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس5943156 یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و 
یرادرهش کلمت  تحت  یاه  گنیکراپ  هزیناکم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رهش رهش حطس   حطس یاهریگ   یاهریگ تعرس   تعرس وو   تلافسآ   تلافسآ یریگ   یریگ هکل   هکل فرصم   فرصم تهج   تهج یهوک   یهوک   0 120 12 اکپوت   اکپوت تلافسآ   تلافسآ نتنت     700700 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 167167

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 " ) " ) 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 " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5942751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-W49 لدم نوسپا  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000261 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EMP-83 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36524342-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5942751EB-W49 لدم نوسپا  روتکژورپ  هحفص 131)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ 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

ینامرد5943168 زکرم  سنالوبمآ  وردوخ  تهج  یقرب  هرکرکو  یزلف  هراوید  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

EB-W49EB-W49  لدم لدم نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 168168

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