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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • --

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

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

140 1140 1 رذآ   رذآ   66 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 

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
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2727))

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

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

زا 44 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

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

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

زا 44 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( 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 0  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

زا 44 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

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

زا 44 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984988 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسود تدم  هب  ینابیتشپ  و  ( PADVISH PMG,PADVISH ANTIVIRUS-ULTIMATE  ) شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کیتامروفنا یلاع  یهاوگ  نتشاد  مزال  تیحالص  داهنشیپ  هئارا  لایر  نیمضت 859/050/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد   :: سردآ سردآ

88-8804279 :: نفلت :: www.setadiran.ir - http://IETS.MPORG.IRنفلت 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یگدنزاس  :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طباور دحاو  یناسر  عالطا  یاهکسویک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ، راکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکرابم دالوف  یمومع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دامن مادقا  هعسوت  یاهدادرارق  دحاو  هکرابم   161: یتسپ قودنص  ناهفصا -  یبرغ  بونج  یرتمولیک   75 ناهفصا -  : سردآ هب  کرادم  دانسا و  لاسرا   :: سردآ سردآ

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

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   ( ( PADVISH PMG,PADVISH ANTIVIRUS-ULTIMATEPADVISH PMG,PADVISH ANTIVIRUS-ULTIMATE  ) ) شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

کسویک کسویک یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن نیمات ، ، نیمات راکنامیپ   راکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 44 ھحفص 5 
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هچراپکی  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R3NN 01/014 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس 

یگدنزاس  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور  تدم 20  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
.دشابیم

5985216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچ صیخشت  اب  ددرت  تبث  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 74/188/875/000  غلبم 

لایر نیمضت 3/705/943/750  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ دحاو  الاک -  تاکرادت  هرادا  موس - هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت 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

کرپاش تراک  تخادرپ  یکینورتکلا  هکبش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/06  زا   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5985379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  یشزادرپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنیامن هعجارم  تاکرادت  دحاو  کالپ 14  مود  هچوک  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 412-411  75105000 :: 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

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت اباب   ددرت   ددرت تبث   تبث هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 33

یشزادرپ یشزادرپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت   لیوحت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 44 ھحفص 6 
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روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003026000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:30هرامش تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5985587 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  یتیامح  تامدخ  هلخادم و  یبایدادعتسا  صیخشت  یرگلابرغ  یریگشیپ  یحطس  دنچ  دنمشوه  هچراپکی  یا  هناماس  دراد  رظن  رد  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قبط هدنهد  داهنشیپ  رظن  دروم  لازوپورپ  یلام و  تیعضو  تروص  یراکنامیپ ،  Grade هبتر و راک ، هرادا  تیحالص  قباوس  لوا  هلحرم  رد  هک  یا  هلحرم  ود  هصقانم 

.ددرگ  یم  یسررب  یناگرزاب  ینف  نویسیمک  رد  تسویپ  تامدخ  حرش 
روشک  ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

( کینورتکلا هناماس   ) هاگرد ینابیتشپ  یزادنا و  هار  یحارط ،  ، IT کیتامروفنا و هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/11/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ییانثتسا شرورپ  شزومآ و  نامزاس  کالپ 6  رفظم  ناردارب  نابایخ  رصعیلو  هارراهچ  نارهت   ، 1416935687 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ هرادا  روشک 

:: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاف 12) مهن  هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم :: 1401/09/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:VIBRATION MONITORING SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  65/000/000/000 دروارب : 

لایر  3/250/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 7539171057 دک  مهن -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -   :: سردآ سردآ

 - 07731463728 و07731463728  - 07731463913 :: نفلت نفلت
07731463913

WWW.SPGC.IR :: تیاسبو تیاسبو

07731463351  - 07731463327 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و یرگلابرغ   یرگلابرغ یریگشیپ   یریگشیپ یحطس   یحطس دنچ   دنچ دنمشوه   دنمشوه هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

P/F:VIBRATION MONITORING SYSTEMP/F:VIBRATION MONITORING SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 44 ھحفص 7 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0031329880440001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تروصب  ریز  لودج  قباطم  ار  دوخ  زاین  دروم  یالاک  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگرد قیرط  زا  تاکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  دیامن  نیمأت  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

تبث لحارم  یلبق  تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 
.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان 

WELL HEAD CONTROL PANEL 5.000&10.000 PSI AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 5.000&10.000 PSI PANELS INSTALLATION KIT
(ALL REQUIRED 1/4" 3/8" 316 S.S.comMISSIONING SPARE PARTS FOR 5.000&10.000 PSI PANELS

RECOMMENDED TWO YEARS SPARE PARTS FOR 3,000 PSI 25% OF TOTA.comPONENT PARTS/REPAIR KITS USED IN
CONTROL PANEL

لایر نیمضت 11.165.880.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934-23911-061341 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

r9/401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم :: 1401/09/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:PLC "SIEMENS" یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 45/000/000/000  غلبم 

لایر  2/250/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7539171057 زاف 12 -  مهن  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -   :: سردآ سردآ

07731463913-07731463728 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463351-07731463327 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WELL HEAD CONTROL PANEL 5.000&10 .000  PSIWELL HEAD CONTROL PANEL 5.000&10 .000  PSI ناونع : : ناونع 77

PLC "S IEMENSPLC "S IEMENS ناونع : : ناونع 88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092288000798 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-001 یاضاقت هرامش  هب  یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق  دیرخ 5   0031329881540001DT2 هرامش هلحرم ی  ود  یمومع  هصقانم  تهج  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 31-32-98815-40

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092288000799 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-40-001 یاضاقت هرامش  هب  یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق  دیرخ 5   0031329980240001DT2 هرامش هلحرم ی  ود  یمومع  هصقانم  تهج  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 31-32-99802

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092288000797 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-40-001 یاضاقت هرامش  هب  یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق  دیرخ 5   0031329980140001DT2 هرامش هلحرم ی  ود  یمومع  هصقانم  تهج  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 31-32-99801

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092288000796 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-002 یاضاقت هرامش  هب  یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق  دیرخ 7   0031329880440002DT2 هرامش هلحرم ی  ود  یمومع  هصقانم  تهج  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 31-32-98804-40

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 44 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zglx87cs5prlq?user=37505&ntc=5985417
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5985417?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/avkhyl429qf5r?user=37505&ntc=5985420
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5985420?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001093543000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985445 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهور  بالضاف  طوطخ  یدنب  هقبطو  بویع  یراذگ  دکو  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یوشتسش  یرتم و  وئدیو  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  با و  هدننک :  رازگرب 

اهور بالضاف  طوطخ  یدنب  هقبطو  بویع  یراذگ  دکو  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یوشتسش  یرتم و  وئدیو  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   828,493,931 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت رهش  هقطنم 4  یافبآ  رهش  کراپ  یبونج  علض  تشهب  نابایخ  نارهت   ، 1114794311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WELL HEAD CONTROL PANEL 3000 PSI یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 3000 PSI PANELS INSTALLATION KIT (ALL REQUIRED 141831658.comMISSIONING SPARE

PARTS FOR 1000 PSE PANELS RECOMMENDED TWO YEARS SPARE PARTS FOR 3.000 PSI 25% O TOTA.comPONENT PARTS
REPAIR SIIS USED IN CONTROL PANEL

لایر هصقانم 000 200 و 287ر 13  رد  تکر  نیمضت  غلبم 

همان دهعت  مرف  لیمکت  پاچ و  هب  تبسن   www.setadiran.ir تیاس هب  هعجارم  اب  مود  تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 12  فرظ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یفیک یبایزرا  لودج  رد  جردنم  دراوم  ساسا  رب  تادنتسم  کرادم و  هارمه  هب  نآ  یراذگراب  بونج و  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  یاهدرادناتسا  اب  قباطم  الاک  هئارا 

.دنیامن مادقا  داتس  هناماس  رد  طسوتم  تالماعم  باسن  ربارب  تسیب  زا  رتشیب  تالماعم  یارب 
.تسا یمازلا  ناگدنزاس  ناگدنشورف  طسوت  هصقانم  دانسا  تفایرد  تهج  یفیک  یبایزرا  رد  هرمن 20  لقادح  بسک 

دش دهاوخ  لاسرا  طیارش  دجاو  نارگ  هصقانم  یارب  داتس  هناماس  قیرط  زا  همانتوعد  لاسرا  یفیک و  یبایزرا  دنیآرف  یرازگرب  زا  سپ  هصقانم  کرادم  دانسا و 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهور اهور بالضاف   بالضاف طوطخ   طوطخ یدنب   یدنب هقبط   هقبط وو   بویع   بویع یراذگدک   یراذگدک وو   بالضاف   بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یوشتسش   یوشتسش وو   یرتم   یرتم وئدیو   وئدیو تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

WELL HEAD CONTROL PANEL 3000  PSIWELL HEAD CONTROL PANEL 3000  PSI ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 44 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wanbey4mvqrhw?user=37505&ntc=5985445
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5985445?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x7qlqfqpkvtwr?user=37505&ntc=5985586
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5985586?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

زاگ لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هتبون  ود  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091871000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 5  هب  لوا  تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیرخ  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985391 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  قیرح  نالعا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور دادرارق 365  تدم 

یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یلم  کناب  ابیس  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  لایر  نیمضت 600.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک و نواعت  هرادا  زا  تالآ  نیشام  ینامتخاس و  یرادهگن  ریمعت و  دک 2  اب  هجدوب  همانرب  نامزاس  زا  هیاپ 5  تاسیسات  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا 

یعامتجا هافر 

کی هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هوکنایم  هیدیما  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

02185193768 مان 88969737 - تبث  رتفد   - 02141934 :: نفلت نفلت
06152654511

www.setadiran.ir :: 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

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001008000161 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985421 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  رابنا  قیرح  ءافطا  تاسیسات  یزادناهار  بصن و   ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ  یلام و  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
161,796,607,467 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یاهقطنم  قرب  تکرش  قرب  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآتداعس  نارهت   ، 1981669961 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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 نالعا   نالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1515

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تاسیسات   تاسیسات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، هیهت هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 44 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qftfbcla8w7ye?user=37505&ntc=5985391
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5985391?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nvtn2q8xflwps?user=37505&ntc=5985421
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5985421?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م - 19-8-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار  ییوجلد  یرونربیف  یطابترا  یشکلباک  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.za.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/300/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985374 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  حبص  تعاس 11   - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  هداد  زکرم  تایلمع  تازیهجت  لیوحت  تازیهجت و  نیمات  ارجا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم   5336 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ : 

هام  6 داهنشیپ  : رابتعا  تدم 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: سردآ سردآ

1456-021 :: نفلت :: - www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.ZREC.CO.IR - HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف یطابترا   یطابترا یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1717

تکرش تکرش هداد   هداد زکرم   زکرم تایلمع   تایلمع تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 44 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gtg6ze2ayfd8w?user=37505&ntc=5985027
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5985027?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/udfz4kudc8x8z?user=37505&ntc=5985374
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5985374?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 14  ات  دانسا : تفایرد  تلهم   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/9/12

تلم شیور   :: عبنم زورعبنم تعاس 14  ات  داهنشیپ : لاسرا  تلهم   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 14  ات  یراذگراب  خروم 1401/9/23 - هبنشراهچ 

1401/9/23

5985448 :: هرازه هرازه زوردکدک   تعاس 9  فلا و ب : یاهتکاپ  ندوشگ  نامز   - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/9/27 هبنشکی 

یزکرم تارادا  یاه  نامتخاس  رد  هارمه  نفلت  یهد  نتنآ  تیعضو  دوبهب  اقترا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم 000ر000ر000ر4 هب  یتلود ، تالماعم  یارب  نیمضت  هماننآ  قباطم  نیماضت  ریاس  هئارا  ای  یکناب  همانتنامض  ای  یدقن  هدرپس  نیمضت : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

.لایر  4/000/000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

نانکراک یرادا  روما  هناخریبد و  هریاد  یزادرپراک ، لکهرادا  ناریا ، یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف ، نابایخ  ، نارهت یناشن :  :: سردآ سردآ

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

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001056000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985471 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  لک  تارادا  یاه  نامتخاس  رد  هارمه  نفلت  یهد  نتنآ  تیعضو  دوبهب  اقترا و  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
14:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزادرپراک لک  هرادا  کناب -  هچوک  یاهتنا  ییاخس - گنهرس  زا خ  رتالاب  یسودرف - خ  نارهت -   ، 1135937641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
60992870-4 نفلت :  ناریا  یلم  کناب 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تارادا تارادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس ردرد   هارمه   هارمه نفلت   نفلت یهد   یهد نتنآ   نتنآ تیعضو   تیعضو دوبهب   دوبهب وو   اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 1919

لکلک تارادا   تارادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس ردرد   هارمه   هارمه نفلت   نفلت یهد   یهد نتنآ   نتنآ تیعضو   تیعضو دوبهب   دوبهب وو   اقترا   اقترا هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یزکرم یزکرم

2020

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

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

زا 44 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یشزادرپ5985379 تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرگلابرغ5985587 یریگشیپ  یحطس  دنچ  دنمشوه  هچراپکی  هناماس  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
...و

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

2001005265000306 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985444 :: هرازه هرازه :: 1401/09/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رباعم  رد  لیردراگ  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  حطس  رباعم  رد  لیردراگ  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   525,000,000 نیمضت :  غلبم 

یربارت هار و  هبتر 5  لقادح  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یدقن 

14:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 44 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m7mp2flcqxurr?user=37505&ntc=5985444
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5985444?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

( لوا دیدجت   ) یا هلحرم  کی  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001111000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  هبنشراهچ  زور  ات  رثکادح   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یناریا هعسوت   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985582 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش - هام  کی  ارجا  تدم  لاس 1401 -  ینمیا  مالقا  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  17,647,306,630 یلام :  دروآرب 

لایر   882,366,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه  هاشنامرک ط  ناتسا   - یا هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا   - یرادنامرف یوربور  ردص  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک -  فلا : تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
نفلت 083-38249912-14

سامت 41934- زکرم  :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
021

www.setadiran.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

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

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

یا هلحرم  کی  دودحم  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: گ 1401/1/31/35 یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985255 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابا  نامسآ  یهاشکلم و  راوچ ، هیحان  زاگ  تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 19.957.455.193 

یمیوقت زور  ارجا 90  تدم 

ود هنیزه  یزکرم -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همن  تنامض  لایر  نیمضت 998.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب لایر  غلبم 40000،000  هب  نامیپ  یاه  هچباتک  لایر و  غلبم 20500،000  هب  هصقانم  دانسا  ریثکت  پاچ و  هنیزه  .دشابیم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون 

یهگآ لصا  رد  جردنم  هرامش  هب  دشابیم  هصقانم  هدنرب  هدهع 

رایرهش  داتسا  نابایخ  شبن  یراک  ریمعت  راولب  رون  مایپ  هارراهچ  مالیا  سردآ  هب  تکرش  تسارح  دحاو  لاسرا   :: سردآ سردآ
تکرش  تسارح  دحاو  همان  تنامض  لیوحت 

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  رایرهش  داتسا  نابایخ  شبن  یراک  ریمعت  راولب  رون -  مایپ  هار  راهچ  مالیا -  سردآ 

084359244271 :: نفلت :: iets.mporg.ir shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 لاس   لاس ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

زاگ زاگ تارادا   تارادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 44 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001265000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985453 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، لیمکت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دزی  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، لیمکت ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
100,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

لک  هرادا  هناخریبد  هب  نآ  لصا  لیوحتو  هناماس  رد  یکناب  همان  تنامض  لصا  یراذگراب  نیمضت :  تاحیضوت 
19:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یقودص دیهش  هاگدورف  ناگدازآ  راولب  دزی   ، 8917363163 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

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

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

2001091836000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985592 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  نامسآ  یهاشکلم ، راوچ ، هیحان  زاگ  تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابآ  نامسآ  یهاشکلم ، راوچ ، هیحان  زاگ  تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,957,455,193 یلام :  دروآرب 

لایر   998,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسر .  یم  شورفب  دنشاب  یم  زاگ  یلم  تکرش  تسارح  رودنو  رد  هک  ینارگ  هصقانم  هب  یکیزیف  تروصب  ندوب  هنامرحم  لیلدب  کرادم  دانسا و  نیمضت :  تاحیضوت 

15:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا  ، 6931354731 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، لیمکت لیمکت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2424

دابآ دابآ نامسآ   نامسآ یهاشکلم ، ، یهاشکلم راوچ ، ، راوچ هیحان   هیحان زاگ   زاگ تارادا   تارادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 44 ھحفص 17 
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5985106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  دوجوم  دادعت  تاصخشم و  قبط  رتنیرپ  وکسیس و  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000099 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  دوجوم  دادعت  تاصخشم و  قبط  رتنیرپ  وکسیس و  چیئوس  دیرخ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ  امتح 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 44 ھحفص 18 
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نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5985278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000023 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یداهنشیپ تمیق  عمجرس  تسویپ  لیاف  قیقد  لیمکت  هعلاطم و  زا  دعب  افطل  دشابیم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  مالقا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دامرف  یراذگراب  هناماس  رد  ار  دوخ 

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمارو دادرخ  یادهش 15  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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب  رورس  قاتا  بذاک  فک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000204 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن و - بذاک فک  رد  کر  ندرک  تباث  هرمن 4- یشبن  ابتناس  عافترا 20  هیاپ  - تینارگ گنر  اب  شخ  دض  -hpl شکور اب  یدالوف  بذاک  فک  رتم   14 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زا  سپ  هام  تخادرپ 2  - یقلاخ سدنهم  ات 16- تعاس 8   09123267485 هرامش اب  عالطا  بسک  تهج  - هکبش تخاس  ریز  حالصا  - هداتسیا کر  شیارآ 

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2727

ناتسرامیب ناتسرامیب رورس   رورس قاتا   قاتا بذاک   بذاک فکفک   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 :

زا 44 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5985494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000058 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 44 ھحفص 20 
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5985111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دروآرب  قباطم  ناتسکات  ناتسرهش  یاه  هار  یزاس  نمیا  تهج  لیردراگ  هیاپ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000057 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0506001002   150x14 cm زیاس  H 14 نهآ ریت  لیر  دراگ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1100 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5985113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسکات ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاه  هار  یزاس  نمیا  تهج  مرگ  هزیناولاگ  ششوپ  اب  ییانشور  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000058 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هر هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  طیحم  ییانشور  دربراک   m 14 لوط  mm 4 تماخض  ST37 دالوف سنج  یهجو  هدزاود  یپوکسلت  ییانشور  هیاپ  الاک :  مان 

سراپ باتفآ  نشور 
ددع 1 دادعت : 

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

** ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ًانیع  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  جرد  رب  هوالع  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3030

اهاه هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج مرگ   مرگ هزیناولاگ   هزیناولاگ ششوپ   ششوپ اباب   ییانشور   ییانشور هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5985281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هرکرک  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004365000003 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

عبرم رتم  33 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عبرم  رتم  لیم 33.17  یدالوف 1  هغیت  لماش  یقرب  هرکرک  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم  دیفس 22  گنر  ینهآ 1.5  هبل 6  لیر 

رتم  یطوق 40*40 24 
ددع  یرتم 1  رالبوت 14  روتوم 

ینوتوین  رالبوت 140  روتوم 
نویزاکوا لدم  مرگولیک  دیاس 300  روتوم 

3415744544 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  نابایخ  شبن  ییاباب  دیهش  خ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33679390-028  ، 33660119-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660007-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 44 ھحفص 22 
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5985080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  لیاف  تسیل  قبط  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور یلا 60  یرابتعا 45  تخادرپ 

1101096102000999 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  TB 1 تیفرظ  SATA interface لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC L200 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   FDA-ME1AM لدم یساکع  نیبرود  زنل  لیدبت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SCB1205NB/12 لدم یملق  مین  یملق و  یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

تراجت ناس  لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   R6P-AA لدم یملق  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یعجشا رایماک  هدننک  هضرع  عجرم   HUND WETZLAR یتراجت مان  لدم 0190079  پوکسورکیم  نیبرود  هیاپ  هس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ینیسح اضردمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم   WITTNER یتراجت مان   YP-301 لدم یموینیمولآ  هیاپ  هس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

96017095-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ هسهس   ژراش - - ژراش لباق   لباق ریغ   ریغ یرتاب   یرتاب یساکع - - یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل لیدبت   لیدبت یساکع - - یساکع نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب رژراش   رژراش لانرتسکا - - لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع
یموینیمولآ یموینیمولآ هیاپ   هیاپ هسهس   پوکسورکیم - - پوکسورکیم

3333

تراک تراک یرادربملیف -  -  یرادربملیف نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ یساکع - - یساکع نیبرود   نیبرود هعطق   هعطق رتلیف   رتلیف یرادرب -  -  یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب لاتیجید - - لاتیجید یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
فیک فیک -- یرومم یرومم شلف   شلف یساکع -  -  یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل ظفاحم   ظفاحم   PRF-52PRF-52 رتلیف   رتلیف یساکع -  -  یساکع نیبرود   نیبرود دربراک   دربراک هیال   هیال کیکی   دودنا   دودنا اباب     UVUV  رتلیف رتلیف  - - هنایار هنایار ناوخ   ناوخ

یرومم یرومم شلف   شلف یتنزرب -  -  یتنزرب نیبرود   نیبرود

3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون 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

5985341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  تاصخشم  قبط  هباشم و  اهدکناریا  یریوصت /  تازیهجت  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095076000065 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یقارع مارهب  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-Z 7P لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

ناجیابرذآ ناریلد  نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   BP-GL95 لدم یرادرب  ملیف  نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
رادرس یلع  هدننک  هضرع  عجرم   A3015 لدم یساکع  نیبرود  هعطق  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

اناداپسا تینارگ  تشهب  تشه  هدننک  هضرع  عجرم   SOMITA یتراجت مان  لدم 650  یرادربملیف  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
یتشد رادناهج  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   MR C1K لدم هنایار  ناوخ  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

ابیز نهذ  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 77  یساکع  نیبرود  دربراک  هیال  کی  دودنا  اب   UV رتلیف الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ایرآ تعنص  ناس  لیپ  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIFILM یتراجت مان  یساکع  نیبرود  زنل  ظفاحم   PRF-52 رتلیف الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   QX لدم  GB 128 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هارمه ناهاپس  یناگرزاب  تامدخ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   SAFROTO یتراجت مان   HYD-97 لدم یتنزرب  نیبرود  فیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   W3 لدم  GB 64 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  یگنهامه  دات و  تهج  دوش  یم  تخادرپ  هام  هس  یلا  ود  یط  یرادرهش  یزکرم  رابنا  هب  لیوحت  دات و  هب  طونم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  عراز  یاقآ   09396515506

6356148984 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  راولب  ینیمخ - ماماردنب  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52222020-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52222021-061 :: 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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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 " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5985321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  تازیهجت  اب  سناکرف  یتلوم  هدنریگ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096554000023 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هچیزید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   SANG BO هدنزاس عجرم   SANG BO یتراجت مان   SP-2200 لدم یرادرب  هشقن  نولاژ  الاک :  مان 

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

نارمع زیهجت  کت  ارآ  هدننک  هضرع  عجرم   SURVEYING ACCESSORIES یتراجت مان   GST020 لدم یرادرب  هشقن  هیاپ  هس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
زیهجت اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HI-TARGET هدنزاس عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   V90-PLUS لدم یهاگتسیا  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هشقن
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 09139351171 سانشراک  نفلت  هرامش  ددرگ  تسویپ  اضما  رهم و  زا  سپ  جرد و  تسویپ  مالعتسا  رد  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8483165439 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ماما  راولب  هچیزید  هکرابم  ناهفصا  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52458307-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52452021-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

تسویپ5985321 مالعتسا  تاصخشم  قبط  تازیهجت  اب  سناکرف  یتلوم  هدنریگ  هاگتسد  هحفص 25)دیرخ  )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرهچ5985216 صیخشت  اب  ددرت  تبث  هحفص 5)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تازیهجت   تازیهجت اباب   سناکرف   سناکرف یتلوم   یتلوم هدنریگ   هدنریگ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  قیرح  یافطا  یاه  هدننک  شوماخ  سیورس  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000147 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/09/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: 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

تسویپ5985292 لیاف  قبط  قیرح  یافطا  یاه  هدننک  شوماخ  سیورس  هحفص 12)ژراش و  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5985391 نالعا  متسیس  یرادهگن  هحفص 12)تاریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5985421 ءافطا  تاسیسات  یزادنا  هار  بصن و   ، هیهت یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 12)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5985255 تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  هحفص 16)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیحان5985592 زاگ  تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
دابآ نامسآ  یهاشکلم ، راوچ ،

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط قیرح   قیرح یافطا   یافطا یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ سیورس   سیورس وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005485000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985576 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هراونشج  کینیلک  یلپ  ینف  تاصخشم  اب  روتکتد  ود  ینیمز  نوتس   DDR لاتیجید یژولویدار  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هراونشج کینیلک  یلپ  ینف  تاصخشم  اب  روتکتد  ود  ینیمز  نوتس   DDR لاتیجید یژولویدار  هاگتسد  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیاف کی  رد  طقف  تکاپ ب   - دشاب لاتیجید  یاضما  رهم و  یاراد  تاکاپ  هیلک   - ددرگ هراونشج  کینیلک  هناخریبد  لیوحت  فلا  تکاپ  کیزیف  نیمضت :  تاحیضوت 

رگماش  یاقآ  هرامش 09195373585  اب  یگنهامه  دیدزاب و  تهج   - ددرگ یراذگراب 
14:00 تعاس : 1403/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هراونشج یصصخت  کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  سراپنارهت خ  نارهت   ، 1654973711 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ود5985576 ینیمز  نوتس  DDR لاتیجید یژول  ویدار  هاگتسد  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هراونشج کینیلک  یلپ  روتکتد 

هحفص 27) روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هراونشج هراونشج کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ روتکتد   روتکتد ودود   ینیمز   ینیمز نوتس   نوتس DDRDDR لاتیجید   لاتیجید یژول   یژول ویدار   ویدار هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  حرش  هب  هجوت  اب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000289 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دامن .دامن یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هیارا   هیارا هبهب   مادقا   مادقا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش هبهب   هجوت   هجوت اباب   افطل   افطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناتسجنران  دنولا و  یاه  نامتخاس  ریواصت  شیاپ  هناماس  هب  طوبرم  صقاون  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000461 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  ناتسجنران  دنولا و  یاه  نامتخاس  ریواصت  شیاپ  هناماس  هب  طوبرم  تازیهجت  - 

طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ یقن  یاقآ   02135912412: ینف تاصخشمو  یگنهامه  نفلت 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

 : 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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناتسجنران   ناتسجنران وو   دنولا   دنولا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس ریواصت   ریواصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس هبهب   طوبرم   طوبرم صقاون   صقاون لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقبط 12 نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000460 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
VS0108HB یآ ما  ید  چا  رتیلپسا  چیئوس  هاگتسد  کی  -1 - 
VS0801HB یآ ما  ید  چا  رتیلپسا  چیئوس  هاگتسد  کی  -2

Gm314Q نفورکیم اب   MV21 کیمانیادریب نفورکیم  هاگتسد  یزادنا 4  هار  بصن و  هیهت و  -3
قوف یاه  متیآ  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  -4

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

 : 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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1212 هقبط   هقبط نیگن   نیگن نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم نیبرود 5d و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094130000052 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دنلیات هدنزاس  روشک  ناریا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان  دک 32820446   NEX-5D/S لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ددرگ -  هدهاشم  تسویپ  لیاف  ههام -  کی  تخادرپ  هدنشورف -  اب  لمح  هباشم -  دک  ناریا  تاقلعتم -  نیبرود 5d و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدباع 09369395809 یاقآ  اب  سامت  لاوس  تهج 

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وگدنلب نفورکیم +  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000706 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وگدنلب نفورکیم +  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  الاک  لیوحت  دیئات و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب - یمن  دیئات  دروم  یجراخ  یالاک  هباشم و  دک  ناریا   - مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو     55 dd  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 4141

وگدنلب وگدنلب نفورکیم -  -  نفورکیم ناونع : : ناونع 4242
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیارا5985065 هب  مادقا  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  حرش  هب  هجوت  اب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
.دامن یلام  ینف و  داهنشیپ 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

ریغ5985080 یرتاب  یساکع - نیبرود  زنل  لیدبت  یساکع - نیبرود  یرتاب  رژراش  لانرتسکا - کسید  دراه 
یموینیمولآ هیاپ  هس  پوکسورکیم - نیبرود  هیاپ  هس  ژراش - لباق 

هحفص 22) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط5985175 ناتسجنران  دنولا و  یاه  نامتخاس  ریواصت  شیاپ  هناماس  هب  طوبرم  صقاون  لیمکت 
تسویپ لیاف 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

هقبط 598517712 نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)هیهت ، نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم5985185 هحفص 16)نیبرود 5d و  نیبرود  ( نیبرود

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

5985341- یساکع نیبرود  هعطق  رتلیف  یرادرب -  ملیف  نیبرود  یرتاب  لاتیجید - یرادربملیف  نیبرود 
نیبرود دربراک  هیال  کی  دودنا  اب   UV رتلیف  - هنایار ناوخ  تراک  یرادربملیف -  نیبرود  هیاپ 

 - یتنزرب نیبرود  فیک  - یرومم شلف  یساکع -  نیبرود  زنل  ظفاحم   PRF-52 رتلیف یساکع - 
یرومم شلف 

هحفص 22) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وگدنلب5985375 هحفص 16)نفورکیم -  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5985155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

061482832094 یتسویپ لیاف  قباطم  یگنهامه  تهجهبعشرورس  قاتا  UPS متسیس ندش  زور  هبو  اقترا  صوصخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093021000018 زاین :  هرامش 

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

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6471773168 یتسپ :  دک  قداص ،  رفعج  ماما  راولب  یلامش  یرهش  نیمز  شوش  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42829984-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42824767-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا   UPSUPS متسیس   متسیس ندش   ندش زور   زور هبو   هبو اقترا   اقترا صوصخرد   صوصخرد ناونع : : ناونع 4343
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تمیق  مالعا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   REDHAT سنسیال

1101004813000303 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

سراپ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HPDL380G7 SFF CTO INCLUDED SENSAGE AND REDHAT SOFTWARE لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
میمصت

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدننک  نیمات  تکرش  هدهع  رب  لیوحت  نامز  زا  لاسکی  تدم  هب  لقادح  درادناتسا  فرع  قفو  هعوضوم  یاه  سنسیال  یتناراگ   – 1

دشاب  یم  زکرم  نیا  ناسانشراک  دات  سنسیال و  لیوحت  زا  سپ  یراک  تخادرپ 30  هوحن   – 2
.دشاب ون  لانیجروا و  دیاب  اه  سنسیال   – 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  هاگتسد  دیرخ 40  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامن دامن تمیق   تمیق مالعا   مالعا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب     REDHATREDHAT سنسیال   سنسیال دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 4444

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   4040 دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4545

هفرط هفرط کیکی   ریش   ریش یپاپوس -  -  یپاپوس هفرط   هفرط کیکی   ریش   ریش یترارح -  -  یترارح لدبم   لدبم یقرب   یقرب ریش   ریش کیتاموتا -  -  کیتاموتا لصو   لصو وو   عطق   عطق مزیناکم   مزیناکم گنز   گنز دضدض   دالوف   دالوف یپوت   یپوت ریش   ریش ناونع : : ناونع
 ...  ... وو یناشن   یناشن شتآ   شتآ یقرب   یقرب ریش   ریش یناسربآ   - - یناسربآ نکنک   عطق   عطق

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  / قیقد رازبا  / BIFOLD MARSHALSEA DIRECT ACTING RELIF VALVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004797 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  BIFOLD هدنزاس عجرم   BV0104F0210ERV6K لدم  in 4\1 زیاس  bar 414 راشف کیتاموتا  لصو  عطق و  مزیناکم  گنز  دض  دالوف  یپوت  ریش  الاک :  مان 
هزاس مویلورتپ  ایرآ  هدننک  هضرع 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

CHV-61 لدم یجنلف  لاصتا  عون  یدالوف  هندب  سنج  راشف 150  سالک   in 6 زیاس کیتاموتا  لصو  عطق و  مزیناکم  یتعنص  نک  عطق  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 
رطاف تعنص  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  رطاف  تعنص  اکرآ  هدنزاس  عجرم 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

یسدنهم یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   T.ONE.S یتراجت مان   US BRONZE 2-WAY SOLENOID VALVE 1/2 IN لدم یترارح  لدبم  یقرب  ریش  الاک :  مان 
رتسگ ترارح 

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

یسدنهم یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   T.ONE.S یتراجت مان   US BRONZE 2-WAY SOLENOID VALVE 2 IN لدم یترارح  لدبم  یقرب  ریش  الاک :  مان 
رتسگ ترارح 

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

هضرع عجرم   NPT هوزر لاصتا  عون   psi 800 راشف سالک   in 2\1 زیاس یتسد  لصو  عطق و  مزیناکم  گنز  دض  دالوف  هندب  سنج  یتعنص  یورک  ریش  الاک :  مان 
روتالوگر سراپ  هدننک 

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

مان  bar 10 راشف یجنلف  لاصتا  عون   mm 300 زیاس یدالوف  سنج  کیتاموتا  لصو  عطق و  مزیناکم  یناسربآ  دربراک  یا  هزوک  یپاپوس  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 
بآ پیک  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  پیک  یتراجت 

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

یتکراشم هدننک  هضرع  عجرم  جنلف  لاصتا  عون   psi 900 راشف  in 8 زیاس ینبرک  دالوف  سنج  راکدوخ  لصو  عطق و  مزیناکم  یتعنص  ییالول  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 
افوس نارهت  یتفن  یاهریش  دیلوت 

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

کایراس هدننک  هضرع  عجرم   SOLENOID VALVE یتراجت مان   DEMADEM لدم یناشن  شتآ  یقرب  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
مان  bar 25 راشف یجنلف  لاصتا  عون   mm 450 زیاس یدالوف  سنج  کیتاموتا  لصو  عطق و  مزیناکم  یناسربآ  دربراک  یا  هزوک  یپاپوس  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 

بآ پیک  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  پیک  یتراجت 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یا  هناورپ  لصو  عطق و  مزیناکم  یجنلف  لاصتا  عون   mm 250 زیاس یدالوف  سنج   bar 16 راشف یناسربآ  نک  عطق  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 

رورسم یترصن  یلع 
ددع 2 دادعت : 

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه 

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

83768073-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

رورس5985155 قاتا   UPS متسیس ندش  زور  هبو  اقترا  هحفص 32)صوصخرد  رورس  ( رورس

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

ناتسرامیب5985289 رورس  قاتا  بذاک  هحفص 17)فک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تمیق5985305 مالعا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   REDHAT سنسیال دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
دامن

هحفص 32) رورس  ( رورس

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

رورس5985412 هاگتسد  دیرخ 40  یفیک  یبایزرا  هحفص 32)ناوخارف  رورس  ( رورس

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

ریش5985615 یترارح -  لدبم  یقرب  ریش  کیتاموتا -  لصو  عطق و  مزیناکم  گنز  دض  دالوف  یپوت  ریش 
 ... یناشن و شتآ  یقرب  ریش  یناسربآ  - نک  عطق  هفرط  کی  ریش  یپاپوس -  هفرط  کی 

هحفص 32) رورس  ( رورس

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

ناتسا دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  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 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ود  ییاسانش 6.1247.140 دک  ابردلوه  دین ل  وددع  ود  ییاسانش 6.1247020 دک  اب  فارگ  ورالپ  نزوس  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090878000056 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سیئوس هدنزاس  روشک  لدم 61246020  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  فارگورالپ  دربراک  هویج  روسنس  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپدهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیذه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هام  هس  هاگشناد  لاور  قبط  روتکاف  الاک و 

9185684538 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  بنج  دابانس -  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38450014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38415222-051 :: 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

فارگورالپ5985109 دربراک  هویج  هحفص 36)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

فارگورالپ فارگورالپ دربراک   دربراک هویج   هویج روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4747

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 " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  قبط  لعشم  یقرب  یاه  ریش  بای  تشن  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000174 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لعشم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MADAS یتراجت مان  زوسزاگ  لعشم   RAMPA8 لدم راشف  میظنت  چیئوس  رتلیف و  یقرب و  ریش  روتالگر و  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 4 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیهاربا سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  اب  تراظن  تامدخ و  الاک و  تاصخشم  دات  دشابیم 2 - زیربت  هاگدورف  رد  تامدخ  الاک و  لیوحت   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  هدش  هیارا  دک  ناریا  -4 دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یرازگراب  لاوادج و  لیمکت  .دشاب 3- یم   04141998806

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: 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

رتنیرپ5985106 وکسیس و  هحفص 17)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هقبط 598517712 نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)هیهت ، نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ5985301 مالعتسا  قبط  لعشم  یقرب  یاه  ریش  بای  تشن  هحفص 37)ریش  چیئوس  ( چیئوس

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

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط لعشم   لعشم یقرب   یقرب یاه   یاه ریش   ریش بای   بای تشن   تشن ریش   ریش ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5985136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا هحفص 5  اب  یریوصت  نوفیآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000866 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش  ناسهم  لدم  یتوص  نوفیآ  یشوگ  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

دامن  لصاح  سامت  یدنق  سدنهم  هرامش 09151269017  اب  کرام  دات  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

ریغ5985080 یرتاب  یساکع - نیبرود  زنل  لیدبت  یساکع - نیبرود  یرتاب  رژراش  لانرتسکا - کسید  دراه 
یموینیمولآ هیاپ  هس  پوکسورکیم - نیبرود  هیاپ  هس  ژراش - لباق 

هحفص 22) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا5985136 هحفص 5  اب  یریوصت  هحفص 38)نوفیآ  توص  ( توص

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

قبط5985175 ناتسجنران  دنولا و  یاه  نامتخاس  ریواصت  شیاپ  هناماس  هب  طوبرم  صقاون  لیمکت 
تسویپ لیاف 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

هقبط 598517712 نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)هیهت ، نیبرود  ( نیبرود

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

وگدنلب5985375 هحفص 16)نفورکیم -  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چنیا چنیا   55 هحفص   هحفص اباب   یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ ناونع : : ناونع 4949
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ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/09/06  زا   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم :: 1401/09/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985034 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  سوام  دروبیک و  یراک  هاگتسیا  یا  هنایار  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییارجا تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  روتینام )  ) یا هنایار  تازیهجت  نیمات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمالسا یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یمویق -  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  : یناشن هب  تاداهنشیپ  فلا  تکاپ  یکیزیف  لاسرا   :: سردآ سردآ
قاتا 102 زیهجت  هعسوت و  لک  هرادا  لوا  هقبط  ناریا 

02182992105 --- 27313131 :: نفلت :: www.irica.gov.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب رنهاب  دیهش  کرمگ  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 23 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM-225JN.CHC00 لدم : سالپ  یج  چنیا  روتینام 22  ددع  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003627000001 زاین :  هرامش 
سابعردنب رنهاب  دیهش  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914639 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  کرمگ  لک  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33513361-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513301-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم روتینام ) ) روتینام  ) ) یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات -- سوام سوام وو   دروبیک   دروبیک یراک   یراک هاگتسیا   هاگتسیا یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5050

GDM-225JN.CHC00GDM-225JN.CHC00 لدم : : لدم سالپ   سالپ یجیج   چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ددع   ددع 55 ناونع : : ناونع 5151
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یدربراک یملع  عماج  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 18 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک ، سوم ، روتینام هاگتسد  هد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000055 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

021-82774430 یزعم سدنهم  هطوبرم  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003004000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985483 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا  تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  ( روتینام  ) یا هنایار  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

ییارجا تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  ( روتینام  ) یا هنایار  تازیهجت  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,575,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/12/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کرمگ نامتخاس  - یمویق دیهش  هچوک  بنج  - تشترز نابایخ  هب  هدیسرن  - رصعیلو نابایخ  - نارهت  ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا یمالسا  یروهمج 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک ،، سوم سوم ،، روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد هدهد   ناونع : : ناونع 5252

(( روتینام روتینام  ) ) یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 44 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jj3kg5lls5zu2?user=37505&ntc=5985143
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5985143?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gdpz78f7ldcad?user=37505&ntc=5985483
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5985483?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5985496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرورض سامت  هرامش  دیق  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا  هب  مازلا   ( تسویپ ریوصت  قبط   eRGO wla001 رویتنام هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002545 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نالیگ نوتیز  هار  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZEHN یتراجت مان   LCD LIFT لدم  in 19 روتینام یزلف  هیاپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  ههامود  یرابتعا  ای  دقن  تروصب  الاک  شورف  یداهنشیپ  هوحن  یقاصلا  روتکاف  شیپ  رد  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5985522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ یرورض سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  قاصلا  هب  مازلا   ( aLLIN ONE 21 CORE I3 RAM4-SSD 6B رگشیامن  ) روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002544 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  Wivitouch Technology Limited هدنزاس عجرم   WIVITOUCH یتراجت مان   CPV035-TNT لدم  in 21/5 زیاس یسمل  هحفص  رگشیامن  الاک :  مان 

نیشرپ داصتقا  نیرآ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ دیق  امتح  ههامود  یرابتعاای  دقن  تروصب  الاک  شورف  یداهنشیپ  هوحن  یقاصلا  روتکاف  شیپ  رد  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرورض یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش دیق   دیق اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا هبهب   مازلا   مازلا  ( ( تسویپ تسویپ ریوصت   ریوصت قبط   قبط   eRGO wla00 1eRGO wla00 1 رویتنام رویتنام هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 5454

// یرورض یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا هبهب   مازلا   مازلا  ( ( aLLIN ONE 2 1  CORE I3 RAM4-SSD 6BaLLIN ONE 2 1  CORE I3 RAM4-SSD 6B رگشیامن رگشیامن  ) ) روتینام روتینام ناونع : : ناونع 5555
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5985534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع گنیروتینام 1  لاتف  هاگتسد  یضابقنا  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع گنیروتینام 1  لاتف  هاگتسد  یبلق  بورپ 

1101091191000204 زاین :  هرامش 
دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 

زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   Bionet هدنزاس عجرم  یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد   US probe 1400 لدم هعطق  بورپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هدننک نیمات  اب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  دمیآ و  یهاوگ  - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: 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

یا5985034 هنایار  تازیهجت  نیمات  - سوام دروبیک و  یراک  هاگتسیا  یا  هنایار  تازیهجت  نیمات 
زاین دروم  روتینام ) )

هحفص 39) روتینام  ( روتینام

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

5985123GDM-225JN.CHC00 لدم : سالپ  یج  چنیا  روتینام 22  ددع  هحفص 39)5 روتینام  ( روتینام

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

دروبیک5985143 ، سوم ، روتینام هاگتسد  هحفص 39)هد  روتینام  ( روتینام

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

سنارفنک5985278 قاتا  هحفص 17)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5985483( روتینام  ) یا هنایار  تازیهجت  نیمأت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 39)هصقانم  روتینام  ( روتینام

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

هرامش5985496 دیق  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا  هب  مازلا   ( تسویپ ریوصت  قبط   eRGO wla001 رویتنام هیاپ 
یرورض سامت 

هحفص 39) روتینام  ( روتینام

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

شیپ5985522 قاصلا  هب  مازلا   ( aLLIN ONE 21 CORE I3 RAM4-SSD 6B رگشیامن  ) روتینام
/ یرورض سامت  هرامش  روتکاف و 

هحفص 39) روتینام  ( روتینام

ددع ددع   11 گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد یبلق   یبلق بورپ   بورپ ددع   ددع   11 گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد یضابقنا   یضابقنا بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 5656

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 " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

گنیروتینام 59855341 لاتف  هاگتسد  یبلق  بورپ  ددع  گنیروتینام 1  لاتف  هاگتسد  یضابقنا  بورپ 
ددع

هحفص 39) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرازفا و5985193 تخس  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ، راکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف 
کسویک یرازفا  مرن 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5985453 تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، لیمکت یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 16)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

یقرب5985281 هرکرک  یاهمتسیستخاس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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