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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 54

140 1140 1 رذآ   رذآ   99 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 102102))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001214000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998320 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرل  ناتسا  قرب  عیزوت  یاه  تیریدم  یداتس و  هزوح  هدودحم  رد  نیگنس  یداع و  نیکرتشم  هچراپکی  هزیناکم  متسیس  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناتسرل  ناتسا  قرب  عیزوت  یاه  تیریدم  یداتس و  هزوح  هدودحم  رد  نیگنس  یداع و  نیکرتشم  هچراپکی  هزیناکم  متسیس  ینابیتشپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,881,095,559 یلام :  دروآرب 

لایر   1,664,100,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

عیزوت تکرش  یداتس  هزوح  نامتخاس  - جح راولب  ییانس  نابایخ   - ناتسلگ یوک  ـ  دابآ مرخ   ، 6817783415 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
591- پ.ص یتسپدک 6817783415 - ناتسرل ناتسا  قرب 

:: 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

نیگنس نیگنس وو   یداع   یداع نیکرتشم   نیکرتشم هچراپکی   هچراپکی هزیناکم   هزیناکم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 11

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

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

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنک یناسرزور  هب  ار  دوخ  تامدخ  الاک و  ناگدننک  نیمات  تسرهف  تیحالص  یاراد  دنمناوت و  ناگدننک  دیلوت  ناراکنامیپ و  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(modernisation  ) یناسرزور هب  ییاج و  هباج  ءارجا  تخاس  تامدخ  یاه و  هزوح  لماش  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  تعنص  رد  لاعف  یاه  تکرش  یمامت  زا 

یاه 168 و نتنآ  لماش  یطابترا  یاهنتنآ  عاونا  تخاس  یحارط و  تامدخ  تقرس  دض  دنبرمک  عاونا  تخاس  یرون  ربیف  یاه  هژورپ  یارجام  یطابترا »  یاه  تیاس 
زکارم نامتخاس و  تاسیسات  یرادهگن  تامدخ  ینامزاس و  یطابترا و  یاه  تخاس  ریز  اهراکهار و   » رازفا مرن  هعسوت  یزاس و  هدایپ  یحارط  هرواشم  هدناب   32

« ، IT یرونربیف و هکبش  ویتکا  ویسپ و  تامدخ  ارجا و  تازیهجت  نیمأت  «، » تخاس ریز  رازفا و  مرن  ( Managed Service  ) یرادهگن ینابیتشپ و  تامدخ  ههداد 
یشیامرس و تاسیسات  یرادا  تازیهجت  نیمات  زا  معا  زاین  دروم  یاههزوح  ریاس  یاهمدوم 40 و 150 و  عاونا  دیلوت  یبناج  مزاول  تاعطق و  پات  پل  نیمأت  »

یطیحم هناسر  عاونا  نیمأت  یتسپ ، تامدخ  رازاب  تاقیقحت  هرواشم  یصصخت  یاهشزومآ  یتاغیلبت  یاهالاک  نیمات  پاچ و  یهاگشیامن  یزاس  هفرغ  یشیامرگ ،
یامن یوش  تسش و  یجراخ  یلخاد و  یاه  لته  ورزر  ازیو و  تیلب  هیهت  لاتیجید  تسفا و  پاچ  تامدخ  گنیتکرام  لاتیجید  تامدخ  ناتسرهش ) نارهت و  )

دوش یم  توعد  راک .....  بط  یراودا  تانیاعم  یرادا  یاهنامتخاس  هدوب  تیریدم  لنسرپ  یاذغ  عیزوت  هیهت و  باهذ  بایا و  سیورس  نامتخاس ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: sourcingsmanirancellسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ناهفصا  یرادرهش  هکبش  تحت  یتوص  نالعا  هناماس  صوصخ  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دوخ  یتاعالطا  کناب  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  تاداهنشیپ  قباوس و  اهیدنمناوت  تاعالطا  لاسرا  هب  توعد  قیرط 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنیامن لاسرا  یناگرزاب  دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف )  ) تاطابترا تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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

ناگدننک ناگدننک نیمات   نیمات تسرهف   تسرهف تیحالص   تیحالص یاراد   یاراد وو   دنمناوت   دنمناوت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت وو   ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 22

هکبش هکبش تحت   تحت یتوص   یتوص نالعا   نالعا هناماس   هناماس صوصخ   صوصخ ردرد   طیارش   طیارش دجاو   دجاو ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 33
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شیک نایسراپ  کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهار دازآ  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  ، راکنامیپ باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنیامن هعجارم  کالپ 31  مود ، نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ینسحم ،)  ردام (  نادیم   :: سردآ سردآ

یرقاب یاقا  یلخاد 4205   22270057 :: نفلت :: www.kpec-co.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 01/1021029/م یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998361 :: هرازه هرازه یرادادکدک   تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا تسپ  رد 18  اداکسا  متسیس  یناسرزورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  26/618/036/515: دروارب

لایر   1/330/901/826 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

زاوها : یناشن هب  یتسپ 6137674764  دک  یداصتقا 7698-3167-4113 و  دک  یلم 10100980544 ، هسانش  هب  ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: سردآ سردآ
اهدادرارق تاکرادت و  روما   A کولب موس -  هقبط  ناتسزوخ -  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هقبط  نامتخاس  یقرش -  رگراک  راولب  - 

:: 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

یهار یهار دازآ   دازآ یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن  ، ، راکنامیپ راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 44

لاقتنا لاقتنا تسپ   تسپ   1818 ردرد   اداکسا   اداکسا متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 55
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

18-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طبترم و  زایندروم  تایلمع  رگید  نارهت و  رهش  یبرغ  هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  وریمعت  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین دروم  تاعطق  تازیهجت و  هیلک 

لایر   6/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر هیاپ 5  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین  هتشر   5 هیاپ لقادح  ای  تعنص  هتشر  هیاپ 5  لقادح 

یاه تسیس  هتشر  ود  هبتر  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  یدنب  هبتر  تیحالص و  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  ای  تاعالطا و  یروانف  تاطابترا و 
هرداص  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 2  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   6/500/000/000 نیمضت : 
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   5/000/000 دیرخ : 

نارهت کیفارت  لرتنک  تکرش  یاهدادرارق  روما  هقبط 8 ،  هلال   ، یتاقبط گنیکراپ  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

ای 89186030 :: 89189و88972891  نفلت :: trafficcontrol.tehran.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

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

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

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

نامرآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  درایلیم   20 دروارب :  مزال  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  درایلیم   15: دروارب تاقلعتم  یکیفارت و  یاه  لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ 

لایر  درایلیم   15 دروارب :  تعرس  لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب ، هرهب  یزادنا  هار  هژورپ 
یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب : 

هام   12  - 6 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت : 

هس هبتر  لقادح  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  یهاوگ  دناب -  هار و  ای  هینبا  هبتر 5 

رهشمالسا یرادرهش   :: سردآ سردآ

02156363090 :: 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

زایندروم زایندروم تایلمع   تایلمع رگید   رگید وو   نارهت   نارهت رهش   رهش یبرغ   یبرغ هنهپ   هنهپ ردرد   ریذپ   ریذپ همانرب   همانرب وو   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وریمعت   وریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
وو طبترم   طبترم

66

هرهب هرهب یزادنا   یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ -- تاقلعتم تاقلعتم وو   یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ -- تازیهجت تازیهجت وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یرادرب ، ، یرادرب

77
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نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/21024 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/09/13  زا   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TPS و PLC لانیمرت هاگتسد  دیرخ 30  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو
www.tavanir.org.ir

:: 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

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

0031320080340001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WELL HEAD CONTROL PANEL 3000 PSI

AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 3.000 PSI PANELS

لایر نیمضت 10.242.288.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06134123911 :: 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

TPSTPS وو     PLCPLC  لانیمرت لانیمرت هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 10  سار  یهیجوت  هسلج  دیدزاب و   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور  تعاس 14  ات  یهگآ  راشتنا  نامز  زا  تفایرد   - 1401/9/28

نامز مایپ   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998385 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتلود دیهش  تفن  رابنا  رد  نزاخم 1-2-3-19 و 7  لاودناب  لخاد  یفاضا  تالاصتا  یروآ  عمج  شتآ و  راوید  روتکلک و  تخاس  گنیموف ، طخ  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک 

زور  300: راک ماجنا  تدم 
لایر دروآرب 57.921.314.217 

هناماس قیرط  زا  لحارم  هیلک  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.897.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

جرک یتلود  دیهش  تفن  رابنا  تریصب  لپ  بنج  درالم - هداج  جرک  یناشن  هب  زربلا  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
درالم هداج  جرک  رد  عقاو  یتلود  دیهش  تفن  رابنا  تاسیسات  لحم  یهیجوت :  هسلج  دیدزاب و 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://monaghese.niopdc.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رابنا رابنا ردرد   وو  77     1919 -- 33-- 22 -- 11 نزاخم   نزاخم لاودناب   لاودناب لخاد   لخاد یفاضا   یفاضا تالاصتا   تالاصتا یروآ   یروآ عمج   عمج وو   شتآ   شتآ راوید   راوید وو   روتکلک   روتکلک تخاس   تخاس گنیموف ، ، گنیموف طخطخ   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
تفن تفن

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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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  دیدجت  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 99ت1400/3 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 11  نایاپ  شورف و  خیرات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/6/23

زورما  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هسزور  تعاس 12   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998523 :: هرازه هرازه تعاس 12:15دکدک   یفیک : یبایزرا  یسررب و  لحم  نامز و   - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنش  هس 

ییایرد یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270  ، 000  ، 000 دروآرب 000 ،  اب 

یهاوگ روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  کی  هبتر  ای  تاطابترا  لقادح 4  هبتر  اب  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق  داقعنا  بلاق  رد  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 
لایر غلبم 15.000.000  دانسا :  شورف  یاهب 

لایر نیمضت 11.400.000.000 

 ، نادنخدیس لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
هقبط 8  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ،  دیهش  نابایخ  یوربور 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  یفیک : یبایزرا  یسررب 

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

88466779 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

12-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش  یبناج  تازیهجت  هنایار و  هکبش  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ،  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نفلت زربلا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ناتسوب  نابایخ  یلصم  یوربور  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشرهم  جرک  راذگ  : هصقانم هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
310320-02633332300

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

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ تامدخ   تامدخ 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 106 ھحفص 11 
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش تیاغل  خیرات 1401/09/07  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

afa.mui.ac.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998727 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/078 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 16هرامش یرادا 8  تاعاس  رد  تعاس 16  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم همانیهاوگ  هئارا  رگ -  هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم  لایر -  نازیم 1.250.000.000  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر 

تاصقانم هناخ  ریبد  فکمه ، هقبط  کالپ 6  یوجاوخ ، عطاقت  قباس ،) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم  راولب  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
کیتامروفنا تامدخ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف   ، سردآ یداهنشیپ   ، تاکاپ لیوحت  لحم 

یعاجش یاقآ   27370 :: 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

هداد هداد زکرم   زکرم یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات 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 :
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کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/077 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 16  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  حرش  هب  دوخ  زاین  دروم  تازیهجت  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  هکبش  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  - 

لایر  نازیم 300.000.000  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  جرد  هنیزه 

عطاقت قباس )  ماظن  ناراکددم (  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت  یناشن  هب  یلا 16  یرادا 8  تاعاس  رد  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
تاصقانم  هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ 

کیتامروفنا تامدخ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  لحم 

شاتهب 27370 مناخ  راکرس   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: س 1401/12 یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/9/6هرامش هبنشکی  تعاس 16   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998874 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور   - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد ناگدننک  دیلوت  زا   outdoor و indoor ریافیتکر هاگتسد  دیرخ 57  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  4/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

:: سردآ سردآ

:: 81712844-88640997و 81712519 نفلت www.tamin.mci.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

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1515

یلخاد یلخاد ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت زازا     outdooroutdoor  وو   indoorindoor  ریافیتکر ریافیتکر هاگتسد   هاگتسد دیرخ  5757   دیرخ 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 106 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

33/1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 10   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 10   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999473 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمالسا  هاگتسیا  لصاف  دح  رتمولیک  نازیم 45  هب  ینایم  کالب  قرب  لباک  یرونربیف و  لباک  یشک  لباک  ینک و  لاناک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  41/489/870/470 دروارب : 

لایر  2/074/493/524 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یکیرتکلا -  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ -  هقبط  نها -  هار  یاهش  نامتخاس  الدنام -  نوسلن  راولب  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیگنس5998320 یداع و  نیکرتشم  هچراپکی  هزیناکم  متسیس  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناگدننک5998462 نیمات  تسرهف  تیحالص  یاراد  دنمناوت و  ناگدننک  دیلوت  ناراکنامیپ و  هحفص 5)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5998530 تحت  یتوص  نالعا  هناماس  صوصخ  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هحفص 5)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبرغ5998590 هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  وریمعت  تایلمع  یارجا 
طبترم و زایندروم  تایلمع  رگید  نارهت و  رهش 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کالب کالب قرب   قرب لباک   لباک وو   یرونربیف   یرونربیف لباک   لباک یشک   یشک لباک   لباک وو   ینک   ینک لاناک   لاناک ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رقنس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005255000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998489 :: هرازه هرازه عاس 11دکدک    - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  13/167/990/000 دروارب :  تلافسآ  ینتب و  حوطس  ییزج  ود  گنر  اب  رباعم  یزیمآ  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  658/399/500 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دمحا هدازماما  بنج  یسراف  ناملس  راولب  رقنس -   :: سردآ سردآ

:33999818 و 33191893 مان تبث  رتفد   021-0834842203341914 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001095005000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5998872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.سدقم دهشم  رهش  حطس  نز  کمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  اه  عطاقت  زیهجت  یارب  زایندروم  یالاک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 23/493/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب حوطس   حوطس ییزج   ییزج ودود   گنر   گنر اباب   رباعم   رباعم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 1818

نزنز کمشچ   کمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ هبهب   اهاه   عطاقت   عطاقت زیهجت   زیهجت یارب   یارب زایندروم   زایندروم یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 106 ھحفص 15 
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یراکنامیپ تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  نامز  نایاپ  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراپسنورب یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  دانسا  رد  هدش  مالعا  یاهدرادناتسا  اب  قباطم  ار  ینیوآ  دیهش  لپ  بصن  ییارجا  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

لایر  هصقانم 1.200.000.000  رد  تکرش  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  کلم )  رتاهت (  تروص  هب  تخادرپ 
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  هنیزه 

یزلف یاه  هزاس  هناخراک  یاه  هزاس  هناخراک  دجسم -  هچوک  یاهتنا  مظعالا -  ىلو ...  دجسم  بنج  لامش -  هب  بونج  ییاجر  دیهش  نابوتا  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

55000299-09125235301 :: 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

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

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

2001003583000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999700 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  یتیزوپماک  مئالع  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب  ناتسا  یاههار  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,938,000,000 یلام :  دروآرب 

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

14:00 تعاس : 1402/03/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقن لح و  یرادهار و  لک  هرادا  یناریتشک -  هار  راهچ  یراولد -  یلعسیئر  نابایخ  رهشوب -   ، 7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشوب ناتسا  یا  هداج 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبرغ5998590 هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  وریمعت  تایلمع  یارجا 
طبترم و زایندروم  تایلمع  رگید  نارهت و  رهش 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

لپلپ بصن   بصن ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2020

ناتسا ناتسا حطس   حطس یتیزوپماک   یتیزوپماک مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

یکیفارت و5998751 یاه  لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ  - تازیهجت یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ 
تعرس لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب ، هرهب  یزادنا  هار  هژورپ  - تاقلعتم

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5-2500-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  خروم 1401/9/9  تعاس 10  زا   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 19عبنم ات  زا 1401/9/20   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998348 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناگرزاب  ینف و  یبایزرا  اب  هارمه  ناگزمره  ناتسا  یاه  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  یبناج  تازیهجت  کرحم و  تباث ،  عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و 

زور هژورپ 180  تدم  لایر -  دروارب 120.000.000.000 

لایر نیمضت 6.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0211456  - 88969737 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004199000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 14:00  ات  : تیاس زا   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم خیراتعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14:00   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998364 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 9:00   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدرپس 3.000.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

اضر ماما  نابایخ  رهشوب -  ناتسا  : سردآ : اهتکاپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
نفلت 07733555388 : یناگرزاب دحاو  رهشوب -  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  تبقارم -  جرب  نامتخاس  (ع )

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   کرحم   کرحم تباث ،  ،  تباث عون   عون زازا     IPIP هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   246246 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت ،  ،  لیمکت 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 106 ھحفص 17 
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نارهت هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم هد  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس  هقطنم  تلم  ناتسوب  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 2/312/000/000  لایر  دروارب 46/228/000/000  غلبم 

هقطنم حطس  یاه  نامتخاس  یا  هینبا  یکیناکم و  یکینورتکلا و  تاسیسات  یرورض  مالقا  نیمات  یرادهگن و  سیورس  تایلمع 
تاسیسات لقادح 5  لایر  نیمضت 1/170/000/000  لایر  دروارب 23/333/132/452  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

موس هقبط  هرامش 1  نامتخاس  داشرا  هینیسح  زا  رت  نیئاپ  یتعیرش  رتکد  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 3  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TEHRAN.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

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092258000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریگناخ  یتایلمع  هقطنم  یریگ  هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن   - 40101152 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 18 سدنهم 6 -  شبن  سدنهم -  نابایخ  داشرا -  راولب  مایخ -  راولب  دهشم -   ، 9185835543 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت و5998751 یاه  لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ  - تازیهجت یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ 
تعرس لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب ، هرهب  یزادنا  هار  هژورپ  - تاقلعتم

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو یکینورتکلا   یکینورتکلا تاسیسات   تاسیسات یرورض   یرورض مالقا   مالقا نیمات   نیمات وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس تایلمع   تایلمع یتراظن - - یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یکیناکم یکیناکم

2424

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تیوه  صیخشت  هناماس  زا  ینابیتشپ  اقترا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001383 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  تیوه  صیخشت  هناماس  زا  ینابیتشپ  اقترا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط تیوه   تیوه صیخشت   صیخشت هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   اقترا   اقترا 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 106 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c63yeqdd4pmxx?user=37505&ntc=5998399
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5998399?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یراجاغآ  ناتسرهش  تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020012000006 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  یراجاغآ  ناتسرهش  تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  14 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  یراجاغآ  ناتسرهش  تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134788439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  هقبط  بنج 5  - ناتسلگ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737037-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737048-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یراجاغآ   یراجاغآ ناتسرهش   ناتسرهش تهج   تهج یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیماتو   نیماتو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفدحاودات هبدیابرازفا  مرن.هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف  (. هخسن 1) زاورپ تاعالطازکرم  نویساموتارازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دسرب 

1101001621000212 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارفا وگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا  زارفا  وگ  مایپ  هدنزاس  عجرم   PG IP-2000 لدم  IP-based تیفرظ رپ  یتارباخم  نفلت  زکرم  الاک :  مان 
طابترا

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه.دسرب  ینفدحاودات  هبدیابرازفا  مرن.هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف  (. هخسن 1) زاورپ تاعالطازکرم  نویساموتارازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02151008089 .یراکزور 45 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخردابدیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  هزوح.دشابیم  هدنشورف 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IP-basedIP-based  تیفرظ تیفرظ رپرپ   یتارباخم   یتارباخم نفلت   نفلت زکرم   زکرم زاورپ -  -  زاورپ تاعالطازکرم   تاعالطازکرم نویساموتارازفا   نویساموتارازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یلم  هکبش  رتسب  رب  هعبات  تاسسوم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  نامزاس  داتس  نیب  یصاصتخا  طابترا  کی  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000046 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش ساسا  رب  تاعالطا  یلم  هکبش  رتسب  رب  هعبات  تاسسوم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  نامزاس  داتس  نیب  یصاصتخا  طابترا  کی  داجیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبسامهط مناخ  سامت 02172957003  نفلت  تسویپ -  لیاف 

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( HIS) یناتسرامیب یتاعالطا  متسیس  هچراپکیرازفا  مرن  ینابیتشپ  ودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئمهب ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  یباوختخت  ناتسرامیب 32  تهج 

1101004510000221 زاین :  هرامش 
جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اه هداد  دنویپ  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دنویپ  -HIS یتراجت مان  ناتسرامیب  متسیس  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس داتس   داتس نیب   نیب یصاصتخا   یصاصتخا طابترا   طابترا کیکی   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 2929

(( HISHIS )) یناتسرامیب یناتسرامیب یتاعالطا   یتاعالطا متسیس   متسیس هچراپکیرازفا   هچراپکیرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ودیرخ   ودیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( PACS) یناتسرامیب یتاعالطا  متسیس  هچراپکیرازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  بصنودیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئمهب ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  یباوختخت  ناتسرامیب 32  تهج 

1101004510000222 زاین :  هرامش 
جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  سکپ  لادم  یتراجت  مان  یددع  رواک 1  یدنب  هتسب  عون   ME-PACS لدم یکشزپ  ریواصت  تیریدم  ویشرآ و  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
کینورتکلا لادم  یسدنهم  هدننک 

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

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

دوش هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب تهج   تهج ( ( PACSPACS )) یناتسرامیب یناتسرامیب یتاعالطا   یتاعالطا متسیس   متسیس هچراپکیرازفا   هچراپکیرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ وو   بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع 3131
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داشرا گنهرف و  ترازو  یارب  یار  نیون  اسرب  تکرش  طسوت  کینورتکلا  تلود  یاه  هناماس  یا  هعسوت  دیدج  یاهزاف  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قبط  یمالسا 

1101000017000114 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب  یار  نیون  اسرب  تکرش  طسوت  کینورتکلا  تلود  یاه  هناماس  یا  هعسوت  دیدج  یاهزاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000291 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان مهافت  اب  قباطم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داشرا داشرا وو   گنهرف   گنهرف ترازو   ترازو یارب   یارب یار   یار نیون   نیون اسرب   اسرب تکرش   تکرش طسوت   طسوت کینورتکلا   کینورتکلا تلود   تلود یاه   یاه هناماس   هناماس یایا   هعسوت   هعسوت دیدج   دیدج یاهزاف   یاهزاف هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ قبط   قبط یمالسا   یمالسا

3232

رازفا رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3333
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جرک ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5999283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخروم خساپ  شسرپ و  هسلج  ییاجر -  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هکبش  رازفاتخس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  نآرد  تکرشو  حبص  10 تعاس  1401/09/13

1101091325000111 زاین :  هرامش 
جرک ییاجر  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تاعوضوم  ریاس   . IT سانشراک رفن  زاین 3  دروم  یورین  دادعت  تسا - هباشم  دک  ناریا   - دشابیم تسویپ  لیاف  قبط  یصاصتخا  یمومع و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقثاو 09122608501 سدنهم  اب  یگنهامه.تسیمازلا  زکرم  تسارح  هیدات  ذخا  دادرارق  دقع  زا  لبق.ددرگیم  حرطم  تیزیو  تیاس 

3197635141 یتسپ :  دک  یئاجر ،  دیهش  ناتسرامیب  یئاجر  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34502007-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502007-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنک هیهت  ربراک  اب 450 (ultimate) ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004884000089 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ربراک 450 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنک هیهت  ربراک  اب 450 (ultimate) ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127677-054  ، 33221091-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221091-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد ینامرد یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3434

دنک دنک هیهت   هیهت ربراک   ربراک 450450 اباب   (( ultimateultimate )) ینامزاس ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دراد   دراد رظن   رظن ردرد   ناتسچولبو   ناتسچولبو ناتسیس   ناتسیس یرادناتسا   یرادناتسا ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - یتسویپ تامدخ  حرش  قبط  هناماس 133  یزادنا  هارو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000208 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکرب  - روشک یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  ای   - روشک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  یدنب  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  امتح  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دشابیم دشابیم دادرارق   دادرارق تروصب   تروصب ارجا   ارجا  - - یتسویپ یتسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط هناماس  133133   هناماس یزادنا   یزادنا هارو   هارو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلرتنک سسورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001238 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یدیلوت  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   PJSYS800X لدم نویساموتا  دنیآرف و  لرتنک  یاهمتسیس  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دهج  سراپ 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشابیم یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 071-32138680  اب  لاوس  هنوگره  تروص 

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

32138680-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( نویساموتا نویساموتا وو   دنیآرف   دنیآرف لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس یسیس   لالا   یپیپ   رلرتنک (  (  رلرتنک سسورپ   سسورپ ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  .....و   power supply نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001181 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاه متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA هدنزاس عجرم   SELTA یتراجت مان   TPS-NU یتارباخم هاگتسد   Power Supply Unit 15W تراک الاک :  مان 

ناریا تارباخم  لرتنک و 
ددع 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5998612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154050 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتامونپ نک  هفخادص  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/13 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   .....و   .....و   power supplypower supply نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3838

کیتامونپ کیتامونپ نکنک   هفخادص   هفخادص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5998617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قباطم  ) اهتسپ نویساموتا  تهج  متسیس  هاگتسد  دیرخ 80  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000365 زاین :  هرامش 

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

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

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

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5998642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

moog vgv controller تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091701000006 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138597-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهتسپ اهتسپ نویساموتا   نویساموتا تهج   تهج متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   8080 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

moog vgv controllermoog vgv controller ناونع : : ناونع 4141
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دهشم ینارسوبوتا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998675 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاف یلپما  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یا و هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا ، ناراکنامیپ  هبتر 5 - لقادح  تازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ  کینورتکلا - قرب و  عیانص  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 6 - لقادح  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 5 - لقادح  تارباخم 

هبتر 5 لقادح  تاطابترا  ناراکنامیپ  هتسب -  رادم  نیبرود  دیلوت  ناگدنشورف  هبتر 5 - لقادح 

تاکرادت و نامزاس  لوا  هقبط  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نارمع  تنواعم  هزوح  نامتخاس  مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ
یزادرپراک

هناخنفلت 5- یرایتخب  یاقآ  بانج   33448346 - 31298982 :: نفلت نفلت
نفلت 05133448323  05133448301

ets.mashhad.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NSC متسیس تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005596 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یار ورین  نیبم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CIMON یتراجت مان   CM1-RM01A لدم  PLC Redundant یتعنص نویساموتا   CPU لوژام الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  دروم  یالاک  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریاف ریاف یلپمآ   یلپمآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

NSCNSC  متسیس متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4343
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

0031320080240001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس لنپ  لرتنک  ملق   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 12.009.908.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

23911-341-061 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   ECU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004238 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   EEI یتراجت مان  نتراک   ECU تس یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24722-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

تسویپ تسویپ قبط   قبط   ECUECU ناونع : : ناونع 4545
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5999120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  تیفیک  اب  تسارح  هسبلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001242 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زاین  تروص  رد  تسیمازلا 4) یگنهامه  اب  هنومن  هیارا  تسیمازلا 3) هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  دوشیمن 2) دات  تیفیک  یب  یالاک  (1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درمال ناتسرهش  سراف  ناتسا  هیارکشیپ  تروص  هب  لیوحت  ییاهن 5) لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 30 دریذپ 4) ماجنا  تسیابیم  راکنیا  یزیاس ، ضیوعت 

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

32138205-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5999241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قباطم  ) اهتسپ نویساموتا  تهج  مزال  تاقلعتم  روتینام و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000364 زاین :  هرامش 

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

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

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

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم لوژام   لوژام تقوم   تقوم یالاک   یالاک ملق   ملق تسارح -  -  تسارح هسبلا   هسبلا ناونع : : ناونع 4646

مزال مزال تاقلعتم   تاقلعتم وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 106 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/75sha5ugw7tqr?user=37505&ntc=5999120
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5999120?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9s26lnadfbpuv?user=37505&ntc=5999241
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5999241?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002105 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس نایرج  تظافح  تراظن  لرتنک و   AUL2 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ  نومزآ  هدننک 
تس 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

.دشابیم یمازلا  یتناراگ 
06134177102

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 4848

رگشیامن رگشیامن رتیمسنرت ، ، رتیمسنرت یدورو ، ، یدورو تراک   تراک رگشزادرپ ، ، رگشزادرپ هیذغت ، ، هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رگشیامن رتیمسنرت ، یدورو ، تراک  رگشزادرپ ، هیذغت ، عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000287 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ABL4WSR24200 لدم  V 24 زاف هس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DI811 لدم لاتیجید  یدورو  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   3BSE008516R1 لدم  AI810 گولانآ یدورو  تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

یناب هاش  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   LS هدنزاس عجرم   K80S لدم  PLC هعطق رگشزادرپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
کینورتکلا کادآ   AD-MD-7S2M لدم تنمگس  نوس  رگشیامن  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ون امرآ  نازاس  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMERSON هدنزاس عجرم  لدم 475  راشف  یاه  رتیمسنرت  روتاربیلاک  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
ورکت ناروآ 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  برع  یاقآ  یلخاد 360  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  رظن  دروم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070225-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ تاناعیم  نزاخم  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یلیصفت  هیاپ و  یحارط  یجنسزاین و  تهج  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000183 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  تسویپ  دانسا  قباطم  اهب  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  نینچمه  اهتخادرپ و  نیماضت ، راک ، ماجنا  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047320-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000177 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد / تسد / ددع  175 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: 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

یزاگ یزاگ تاناعیم   تاناعیم نزاخم   نزاخم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یلیصفت   یلیصفت وو   هیاپ   هیاپ یحارط   یحارط وو   یجنسزاین   یجنسزاین تهج   تهج هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 5050

ینمیا ینمیا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتلیف هارمه  رگارد 3500  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004885 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  رگارد  یتراجت  مان  یددع  هبعج 100  لدم 6300  رادرتلیف  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

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

رتلیف هارمه  رگارد 3500  کسام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0220103 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتلیف رتلیف هارمه   هارمه   35003500 رگارد   رگارد کسام   کسام ناونع : : ناونع 5252
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطظا عطق  متسیس  ریژآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرارطظا عطق  متسیس  ریژآ 
1101093984001201 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   AMH38 لدم  db 118 یتوص ناوت  اب  یکینورتکلا  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا.دوش  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  ( اضماورهم  ) داتو یراذگراب  ، اضاقت مالقا  طیارش و  یسررب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 09163802103 یفص  سدنهم  ینف  سانشراک.تسا 

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

43122218-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارطضا یرارطضا عطق   عطق متسیس   متسیس ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 5353
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسوی  ÷ ریداقم تاصخشم و  قباطم  " gas detector "crowcon تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001014 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگنا هدنزاس  روشک   CROWCON هدنزاس عجرم  راک  موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   XGARD- IR لدم یکیتسالپ  سنج  زاگ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( قباس نارجاهم   ) ریبکریما دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  هاگتسیا  یربهار  تایلمع  ینمیا و  تامدخ  یورین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001341000008 زاین :  هرامش 

( قباس نارجاهم   ) ریبکریما دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 5 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر همانزور  رد  دشاب و  هدش  دیق  ینمیا  تمادخ  یناشنشتآ و  یربهار  تایلمع  ماجنا  تسیاب  یم  راکنامیپ  تکرش  همانساسا  رد  -1: طیارش  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  ینمیا  ناراکنامیپ و  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ  .دشاب 2 - هدش  رشتنم 

3819734443 یتسپ :  دک  یتسپ 38195-1577 ،  قودنص  ناگچفلس   کارا  هداج  لهچ  رتمولیک  کارا :  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34037471-086  ، 33552971-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33552900-086 :: 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

تسوی تسوی  ÷ ÷ ریداقم ریداقم وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم " " gas  detector "crowcongas detector "crowcon ناونع : : ناونع 5454

یناشن یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا یربهار   یربهار تایلمع   تایلمع وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمسر  روتکاف  هئارا 

یناشن شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ 
1101092509000021 زاین :  هرامش 

ناگدازآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هطوبرم  سانشراک  دات  اب  تخادرپ  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تست  امرفراک  رظان  طسوت  دود  یرپسا  اب  راک  نایاپ  رد  اهروتکتد  همه 

دشابیم راکنامیپ  اب  دود  یرپسا  دیرخ  هنیزه 

7167613144 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  هاگنامرد  تلود  راولب  یادتبا  تلادع  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38255230-071  ، 38250851-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250751-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/39 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

am010032 تیاس دک  هلحم  یکسا  یاتسور  سسکا 5616  ییویدار  طابترا  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس دات   دات یهاوگ   یهاوگ یمسر   یمسر روتکاف   روتکاف هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 5656

سسکا سسکا ییویدار   ییویدار طابترا   طابترا حرط   حرط ناونع : : ناونع 5757
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5998476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  تمیق  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  تامدخ  لک  عمج   ، یتسویپ تسیل  قبط  تشدرس  نادنز  هکبش  ویسپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  تمدخ  دک  ناریا 

1101003995000204 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یتسویپ  کرادم  قبط  اه  هنیزه  هیلک  هدوب و  تشدرس  هاگتشادزاب  هنیزه  ماجنا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5998478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تارباخم  گنیچاپسید و  زکرم  یاهولبات  یزاس  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000150 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5858

تارباخم تارباخم وو   گنیچاپسید   گنیچاپسید زکرم   زکرم یاهولبات   یاهولبات یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 5959
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000622 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   AF621A لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CAB-STACK-3M لدم اتید  جیئوس  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-716i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  تروپ و LCD 17 in و  چیئوس 16   KVM اب لیر  ود  لوسنک  هنایاپ  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  را   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AM00004 تیاس دک  یایرد 55   FTTH حرط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6060

5555 یایرد   یایرد   FTTHFTTH  حرط حرط ناونع : : ناونع 6161
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نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5998758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا قرب  روما  نامتخاس  یلخاد  هکبش  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045001019 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زربلا قرب  روما  نامتخاس  یلخاد  هکبش  یشک  لباک  مالعتسا  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ یتساوخرد  سانجا  هیهت  اب  هارمه 

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: 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 تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5998792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

f63 لدم لدم mk810 و  اوا -  امیس  تکرش  تیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000908 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   K 710 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

اوا  امیس  یتناراگ   MK810 لدم ( 7  ) ددع تفه  دادعت  اوا  امیس  تنیالک  نیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اوا امیس  یتناراگ   F63 لدم ( 3  ) ددع ود  دادعت  اوا  امیس  تنیالک  نیت 

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب روما   روما نامتخاس   نامتخاس یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 6262

f63f63  لدم لدم وو     mk810mk810 لدم   لدم اوا -  -  اوا امیس   امیس تکرش   تکرش تیالک   تیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 6363
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  بای ...  ریسم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش 

1101001017000597 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  رتسگ  نمیا  هداد  یطابترا  تازیهجت  هدنزاس  عجرم   TECHSIS یتراجت مان   SE-4024 لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ریبدت رتسگ  نمیا  هداد  یطابترا  تازیهجت  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات تهج  هنومن  لاسرا  دیامن /  مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا 

یغورف 75358223 /

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط بای ...  ...  بای ریسم   ریسم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم مامتا   مامتا زازا   لبق   لبق اتات  

6464
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ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  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 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم ریذپ  ناکما  یراک  زور  لقادح 20  هطوبرم  رظان  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .درادن  دوجو  تخادرپ  شیپ  ناکما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101004096000020 زاین :  هرامش 
ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تن رازفا  ژد  هدننک  هضرع  عجرم  تن  رازفا  ژد  هدنزاس  عجرم  ژد  ایرآ  یتراجت  مان  یرس 240  لدم  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  روهمم  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TELEMECANIQUE" PUSHBUTTONS, PILOT LIGHT LIMIT SWITCHES  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004882 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روپدمحم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   KVM-15XX لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6565

TELEMECANIQUE" PUSHBUTTONS,  PILOT LIGHT LIMIT SWITCHESTELEMECANIQUE" PUSHBUTTONS,  PILOT LIGHT LIMIT SWITCHES "" ناونع : : ناونع 6666
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخوس  دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101092935000811 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRIE TECHNIK یتراجت مان   SL1E گولانآ یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
لرتنک قرب و  تخاس  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   POWER COM هدنزاس عجرم   UPS دربراک  VGD-1000/S لماک هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

انپم
تس 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP380A-ES لدم  W 380 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  لانیجروا  یالاک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم  -  - SL1ESL1E  گولانآ گولانآ یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 6767
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  ینف  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم   PCM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002563 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-FS8P1 لدم تروپ  یرون 8  ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب تفن  ترازو   ( AVL دیئات (  دروم  تسیل  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177206-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 یرون   یرون ربیف   ربیف هبهب   نفلت   نفلت رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام ناونع : : ناونع 6868
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نیوزق یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  زایندروم  مالقا  لباک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090834000003 زاین :  هرامش 

نیوزق یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یلور هتسب   UC-CABU6H لدم  mm^2 0/26 عطقم حطس   PVC LSZH شکور سنج  سم  یداه  سنج  دلیش  نودب   Cat-6 جوز هکبش 4 لباک  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم  تالایا   UNICOM هدنزاس عجرم  هکبش  مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   m 305
لور 152 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  اضما  رهم و  زا  سپ  یراذگ و  تمیق  تسویپ  تسیل  رد  هدش  رکذ  مالقا  هیلک  تسویپ ، تسیل  قبط  هکبش  زایندروم  مالقا  لباک و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  تساب  یم  زین  مزال  تازوجم  یتساوخرد و  کرادم  هیلک  .دوش  یراذگراب 

3413943765 یتسپ :  دک  ود ،  هقطنم  یرادرهش  یناقوف  هقبط  نارمع  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661227-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356119-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش زایندروم   زایندروم مالقا   مالقا وو   لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5999150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ.دات  تروصرد  دیرخ.یلاع  تیفیک  .datwyler لدم CAT6 A-SFTP هکبش لباک  رتم  500 .هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام کی  هیوست.ددرگ  همیمض 

1101090614001164 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ.دات  تروصرد  دیرخ.یلاع  تیفیک  .datwyler لدم CAT6 A-SFTP هکبش لباک  رتم  500 .هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض روتکاف   روتکاف شیپ.دات   شیپ.دات تروصرد   تروصرد دیرخ.یلاع   دیرخ.یلاع تیفیک   تیفیک ..datwylerdatwyler  لدم لدم CAT6 A-SFTPCAT6 A-SFTP  هکبش هکبش لباک   لباک رتم   رتم 500500 .هباشم .هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  لیاف  تاصخشم  قبط  تارباخم  یتخاسریز  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004010000105 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

شرافس 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  دیدزاب  تهج  نینچمه  دامن - یراذگراب  هناماس  رد  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  تاحفص  مامت  لیمکت و  ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  هژورپ  رظان  طسوت  راک  ماجنا  دات  زا  سپ  هام  کی  باسح  هیوست  دامرف - لصاح  سامت  مالعتسا  مرف  رد  جردنم  راک  رظان  نفلت 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464217-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دشاب  ) هتشاد  ار  دونش  ای   Full Port تروصب رغت  تیلباق  اهتروپ  زا  یکی  راهچ ( -  هب  کی  لایرس -   MULTIPLEXER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . هاگتسد دادعت 10 

1101001313000229 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   FIBERHOME یتراجت مان   MULTIPLEXER SDH لدم یتارباخم   SDH رسکلپ یتلام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

ینیسح سدنهم   - 02433145840  - 09122422355 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145130-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم یتخاسریز   یتخاسریز روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7171

یتارباخم یتارباخم   SDHSDH  رسکلپ رسکلپ یتلام   یتلام ناونع : : ناونع 7272
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نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ربارب  ملق  دادعت 9  هباشم  دک  ناریا  یاراد  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000132 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  مزال  یگنهامه  تهج  تسویپ  لیاف  ربارب  ملق  دادعت 9  هباشم  دک  ناریا  یاراد  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن گنهامه  اخیک  یاقا   09156760083

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33372099-054  ، 33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب ملق   ملق   99 دادعت   دادعت هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یاراد   یاراد تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 106 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gakdhw25dnj24?user=37505&ntc=5999300
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5999300?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MikroTik SXT LTE Kit مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ لاسکی  اب  هارمه 

1101001205000307 زاین :  هرامش 
ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینسح روصنم   ADSL W422G لدم  Mb 16-4 لاقتنا تعرس   wireless router هنایار مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یتناراگ لاسکی   لاسکی اباب   هارمه   هارمه   Mik roTik  SXT LTE KitMik roTik  SXT LTE Kit مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7474

رتنس رتنس اتید   اتید تاعطق   تاعطق متیآ   متیآ   44 ناونع : : ناونع 7575
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یتناراگ اب  ههام / کی  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ تسیل  قبط  رتنس  اتید  تاعطق  متیآ   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / ربتعم
1101093035000697 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   PWR-C45-1400AC لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نومزآ یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESS POINT FOR COMPUTER NETWORK یتراجت مان   ULC1000 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
تیفیک

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

طابترا زارفا  وگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DLINK هدنزاس عجرم   DLINK یتراجت مان   DMC لدم تنرتا  هب  یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه / ربتعم یتناراگ  اب  ههام / کی  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ تسیل  قبط  رتنس  اتید  تاعطق  متیآ   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق  07731372139

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  ناحیروبا  سیدرپ   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرصب یرصب وو   یعمس   یعمس شخب   شخب یارب   یارب لاتیجید   لاتیجید تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرصب یعمس و  شخب  یارب  لاتیجید  تامدخ  زکرم  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095249000090 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ناحیروبا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
SILICON4ME ییاوقم هبعج   Sili 325 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   MARSHAL یتراجت مان   ME-2324 لدم  SPEAKER وگ دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
یسواک مثیم  هدننک  هضرع  عجرم   GENEROUS یتراجت مان   lila لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

ATEN17 لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نایناریا سیتاد  هوکش  هدننک  هضرع  عجرم   HAITIAN یتراجت مان   MC1450N لدم میس  اب  یزیمور  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

یناطلس ردان  هدننک  هضرع  عجرم   C AND D یتراجت مان   net لدم یرتم  لوط   VGA هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 3 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
ینالغب سابع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AWM یتراجت مان  لدم 2919   VGA ریوصت لباک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم  رلباک  یتراجت  مان   RGB 3 لدم  m 3 لوط  VGA لباک الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف  لصاح  سامت  هرامش 36040808  اب  لاوس  هنوگرهو  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  تاحیضوت  تسیل 

یتسپ دک  نارهت ،  هاگشناد  - ناحیروبا سیدرپ  - تشدکاپ یرادرهش  یوربور  - مالسلا هیلع  اضر  ماما  راولب  - تشدکاپ - نارهت تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3391653755 : 

36040808-021  ، 36040851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36040984-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5998399 طیارش  قبط  تیوه  صیخشت  هناماس  زا  ینابیتشپ  هحفص 18)اقترا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش5998466 چوس  لاتیجید -  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5998506lcm5114m لدم دراگلا  لسکیپ  اگم  ماد 5  هکبش  تحت  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرهش5998640 تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت 
یتسویپ تسیل  قبط  یراجاغآ 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5998693lcm5112f لدم دراگلا  لسکیپ  اگم  ماد 5  هکبش  تحت  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5998769NSC متسیس هحفص 26)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزکرم5999120 لوژام  تقوم  یالاک  ملق  تسارح -  هحفص 26)هسبلا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یار5999135 نیون  اسرب  تکرش  طسوت  کینورتکلا  تلود  یاه  هناماس  یا  هعسوت  دیدج  یاهزاف  هئارا 
تسویپ قبط  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامرد5999283 یشزومآ  زکرم  هکبش  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 18)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

5999009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف  یتایلمع  یاه  ولبات  یاهپمال  ملق  تفهدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001884 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   M217LEDEXEPN-W دک  LED 4000 k یرارطضا ردیل  لدم   non - maintained یرتاب  W 3 غارچ الاک :  مان 

ددع 6500 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

non -  maintainednon -  maintained  یرتاب یرتاب   WW  33  غارچ غارچ ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط   VIDEO WALL SCREEN رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000253 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
EYEVIS PERFECT VISUAL هدنزاس عجرم   EYEVIS یتراجت مان   EYE-LCD-5500-LE-40IR لدم  in 55 زیاس  Video Wall رگشیامن الاک :  مان 

ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SOLUTION
ددع 20 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  ندومن  تسویپ.یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسا  هباشم  دک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط   VIDEO WALL SCREEN رگشیامن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731312253 .رابنادیسر زا  سپ  یراک  زور  30 یرابتعادیرخ.هیولسع 1 زاف رابنا  هب  لیوحت.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسیمازلا 

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

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رگشیامن5999579 رتیمسنرت ، یدورو ، تراک  رگشزادرپ ، هیذغت ، هحفص 26)عبنم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.هدش   ناریا.هدش تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط   VIDEO WALL SCREENVIDEO WALL SCREEN  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هندرگ تساوخ ،  دزیا  لپ  شک ،  یلوک  هندرگ  طاقن  رد  بصن  تهج  تازیهجت  ریاس  یریوصت و  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهم راهچ  هندرگ  دابآدیهش ، 

1101001044000766 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

یتسویپ تاحیضوت  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  مءالع  ولبات  هحفص  هیاپ و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000097 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/25 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت ریاس   ریاس وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7979

ناتسا ناتسا حطس   حطس مئالع   مئالع ولبات   ولبات هحفص   هحفص وو   هیاپ   هیاپ هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 8080

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  دنب  مارآ  گج  یقرب و  لفق  ناوختراک  تشگنا  رثا  ناوختراک و  رگ  تئارق  رلرتنک  تیگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000072 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

هلالک رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  هنیزه  هلالک و  هاگدورف  لیوحت  لحم   . دوش یرازگراب  اضما  رهم  روتکاف  شیپ  هارمهب  هعلاطم و  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت نفلت  .دش 01731228851  دهاوخ  داهنشیپ  فذح  بجوم  هدش  دیق  تاصخشم  تیاعر  مدع 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: 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

دنب دنب مارآ   مارآ گجگج   وو   یقرب   یقرب لفق   لفق ناوختراک   ناوختراک تشگنا   تشگنا رثا   رثا وو   ناوختراک   ناوختراک رگرگ   تئارق   تئارق رلرتنک   رلرتنک تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  دنب  مارآ  کج  یقرب و  لفق  رگ  تئارق  رلرتنک  تیگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000071 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  هنیزه  ناگرگ و  هاگدورف  لیوحت  لحم   . دوش یرازگراب  اضما  رهم  روتکاف  شیپ  هارمهب  هعلاطم و  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت نفلت  .دش 01731228851  دهاوخ  داهنشیپ  فذح  بجوم  هدش  دیق  تاصخشم  تیاعر  مدع 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: 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

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 20 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنب دنب مارآ   مارآ کجکج   وو   یقرب   یقرب لفق   لفق رگرگ   تئارق   تئارق رلرتنک   رلرتنک تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

گنیکراپ گنیکراپ یمرها   یمرها دنبهار   دنبهار ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ -- هنایار هنایار رلرتنک   رلرتنک تراک   تراک -- یتراک یتراک بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد -- ناوخ ناوخ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.ددرگ لاسرا  تادنتسم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  مالقا  تایئزج  تاصخشم و 

1101001630000072 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   POS لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   PINPAD لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CR-110-I لدم  indoor یتراک بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P822/2GB لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تادنتسم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  مالقا  تایئزج  تاصخشم و 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5998943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

300kg دودح برد  ره  نزو  مادکره 2/40 و  اه  برد  ضرع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ایلاتیا  SEA ای دشاب  ناملآ   Sommer ای اه  کج  کرام 

یزردوگ یگنهامه 09123138548 
هزور یرابتعا 90  تخادرپ 

1101096102000987 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ارآ امن  نیرد  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   FACC هدنزاس عجرم   Facc412 لدم یگنیکراپ  رد  یکیلوردیه  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یگنیکراپ یگنیکراپ ردرد   یکیلوردیه   یکیلوردیه کجکج   ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرمرتم ادودح 18  لیتسا  هلول  هارمه  هب  درادناتسا  لیم  تانبرک 4  یلپ  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093184000016 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
این ینارهت  مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S4 لدم یعبرم  رتم  زیاس  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

عبرم رتم  18 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عبرمرتم  ادودح 18  لیتسا  هلول  هارمه  هب  درادناتسا  لیم  تانبرک 4  یلپ  هرکرک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامش 35914683  یمساق  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  هنوگ  ره  تباب 

1581674111 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یوسوم  عطاقت  هیمس  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35914608-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35914640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبرمرتم عبرمرتم   1818 ادودح   ادودح لیتسا   لیتسا هلول   هلول هارمه   هارمه هبهب   درادناتسا   درادناتسا لیم   لیم   44 تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشمو  مالعتسا  قبط  زیربت  هاگدورف  یسرتسد  لرتنک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000182 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریصن هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   Turn Stile لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 

یسوط نیدلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هناماس  رد  یراذگرابو  اضما  رهمو  میامض   SOW تاصخشمو مالعتسا  لیمکت  -- 2 .دشابیم هباشم  هدش  هیارا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هطوبرم  سانشراک  نفلت 04141996100  هرامش  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  -3

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

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  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگدورف هاگدورف یسرتسد   یسرتسد لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004227 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس لاتیجید -  -  لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lcm5114m لدم دراگلا  لسکیپ  اگم  ماد 5  هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000036 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
lcm5114m لدم دراگلا  لسکیپ  اگم  ماد 5  هکبش  تحت  نیبرود  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسانم شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4717938589 یتسپ :  دک  لباب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد  نادیم  زرواشک  نابایخ  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32199206-011  ، 32190841-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190594-011 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  الاک  دک  تازیهجت (  ریاس  ینوی و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000441000058 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
دنیارف زیرفا  هدننک  هضرع  عجرم   POLYCOM یتراجت مان   RSS2000 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لاتیجید  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 762 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور تخادرپ 30  - زاین تروص  رد  اصافم  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  - یمازلاروتکاف شیپ  هئارا  - هدننک نیمات  هدهع  رب  تاروسک  یمامت  -- راپ رد  لیوحت  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هارمه هرامش  هئارا  - شانشراک دات  لیوحت و  زا  دعب 

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  ولزان  سیدرپ  یوربور  هاگشنادراولب  رتمولیک 11 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33275124-044  ، 32751240-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32776142-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lcm5114mlcm5114m  لدم لدم دراگلا   دراگلا لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   55 ماد   ماد هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   تازیهجت (  (  تازیهجت ریاس   ریاس وو   ینوی   ینوی نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس هناماس  رد  هدش  جرد  تمیق  داهنشیپ  مرف  قباطم  فیدر  رد 15  نآ  تاموزلم  عون و  رد 2  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060022000078 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  راشای  نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC6415SR-X5UPW لدم لسکیپاگم  نادرگ 5  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD59230 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ  جاوما 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دقن  هجو  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617715175 یتسپ :  دک  یتسپ 416 ،  قودنص  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624025-087  ، 33664600-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624004-087 :: 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

TBTB  44 تیفرظ   تیفرظ هنایار   هنایار شفنب   شفنب کسید   کسید دراه   دراه -- هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lcm5112f لدم دراگلا  لسکیپ  اگم  ماد 5  هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000037 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
lcm5112f لدم دراگلا  لسکیپ  اگم  ماد 5  هکبش  تحت  نیبرود  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسانم شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4717938589 یتسپ :  دک  لباب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد  نادیم  زرواشک  نابایخ  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32199206-011  ، 32190841-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190594-011 :: 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

lcm5112 flcm5112 f  لدم لدم دراگلا   دراگلا لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   55 ماد   ماد هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجیب گنت  یرادا  شخب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  ارجالا  مزال  تسویپ  هچباتک  رد  جردم  طورش  هیلک 
1101091863001303 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  رازگرب  مالیا  ناتسرهش  رد   1401 خروم 14/09 / هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : هژورپ لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج  یگنهامه  تهج  ناسانشراک  سامت  هرامش 

09183344509 هارمه :  یلخاد 2404 –  - 0833311 یناخیدهم :  هلا  تجح  یاقآ 

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   ارجالا   ارجالا مزال   مزال تسویپ   تسویپ هچباتک   هچباتک ردرد   جردم   جردم طورش   طورش هیلک   هیلک راجیب   راجیب گنت   گنت یرادا   یرادا شخب   شخب کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 9292
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000274 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: 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

هاشنامرک ناتسا  یهاگشناد  داهج  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه چوس  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش 

1101005336000078 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  دحاو  یروانف  ملع و  کراپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان  هکبش   DFLP2624 لدم  STP CAT6 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

دراه چوس  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش 

6715664494 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هچوک  نمهب  هار 22  هس  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31031-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31031-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9393

STP CAT6STP CAT6 تروپ   تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   دراه -  -  دراه چوس   چوس نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتم تکرش  2 و 3  هرامش 1 ،  یاه  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000135 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تفن تعنص  تسارح  نامزاس  دأت  دروم  ناراکنامیپ  دنلب  تسرهف  رد  روضح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لصاح  سامت  ( 2548  - 2530 یلخاد (   021 هرامش 88898650 -  هب  لاوئس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  نایضاقتم 

.دشابیم یمازلا  طابترا  تهج  سرتسد  رد  ربتعم و  سامت  هرامش  نتشاد 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88919748-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: 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

نتم نتم تکرش   تکرش وو  33     22  ،  ، 11 هرامش   هرامش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9595

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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060033000073 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب امرفراک  دزن  ( راک ماجنا  نسح   ) یکناب همانتنامض  تروص  هب  دادرارق  لک  دصرد   10- دشاب یم  هدنشورف  اب  حلاصم  هیلک   - یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یتکرش  ربتعم  یتناراگ  تنامض و  یاراد  مالقا  هیلک  - دش دهاوخ  یراد  هگن  هام  تدم 6 

5164865811 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  نایگنهرف  هاگشناد  یئاسک  هب  هدیسرن  یناقلاط  رخآ خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35421701-041  ، 35421702-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421702-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5998344 ریاس  یریوصت و  تراظن  هحفص 56)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ریاف5998675 یلپمآ  هحفص 26)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

رتنس5999495 اتید  تاعطق  متیآ  هحفص 39)4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5998627TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  - هتسبرادم هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

.تسا5999270 هباشم  دک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط   VIDEO WALL SCREEN هحفص 54)رگشیامن لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5999675 شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تسیل  هحفص 34)قبط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سسکا5998323 ییویدار  طابترا  هحفص 39)حرط  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتنس5999495 اتید  تاعطق  متیآ  هحفص 39)4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5998594 لرتنک  تیگ  - هنایار رلرتنک  تراک  - یتراک بایغ  روضح و  هاگتسد  - ناوخ تراک  هاگتسد 
گنیکراپ یمرها  دنبهار 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگدورف5999222 یسرتسد  لرتنک  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

020-48-97101-40-32 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صوصخم  هعنقم  قیرح و  دض  ینمیا  هالک  شکتسد و  شفک ،  اب  هارمه  عشعشت  ربارب  رد  مواقم   Fire kit یناشن شتآ  صوصخم  سابل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک 50 رادقم 

لایر نیمضت 950.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06134122175 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش زا  سپ  زور  هس  رثکادح  لوا و  یهگا  پاچ  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود تبون  یهگا 

داصتقا ناهج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  قیرح  دض  قیاع  عبرمرتم  دیرخ 200  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: سردآ سردآ

88969737-85193768 مان :  تبث  رتفد   02141934-02183762604 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ صوصخم   صوصخم سابل   سابل ناونع : : ناونع 9797

قیرح قیرح دضدض   قیاع   قیاع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSA یسفنت هاگتسد  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001304 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MSA یتراجت مان   Air cart 2×50 لدم رایس  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ قرغ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  متسیس  قرب 2 ـ قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت  1 ـ  : لماش دابآ  قرغ  هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنمشوه

1101090056000011 زاین :  هرامش 
دابا قرغ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
لایر 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمشوه قیرح  ءافطا  متسیس  قرب 2 ـ قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت  1 ـ  : لماش دابآ  قرغ  هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهد مایپ  هرامش 09192557715  هب  یگنهامه  تهج 

3931741197 یتسپ :  دک  نیمدرا ،  هداج  یادتبا  نارگراثیا ، یرتم   45 دابآ ، قرغ  رهش  یزکرم ، ناتسا  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42302251-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42302245-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSAMSA  یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9999

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 100100
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نزاخم5998308 قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یلیصفت  هیاپ و  یحارط  یجنسزاین و  تهج  هرواشم 
یزاگ تاناعیم 

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5998821 شتآ  صوصخم  هحفص 10)سابل  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5998939 دض  قیاع  هحفص 10)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

5998992MSA یسفنت هاگتسد  یکدی  هحفص 10)تاعطق  قیرح  ( قیرح

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

یعامتجا5999227 نیمات  رورس  قاتا  یزاس  هحفص 10)درادناتسا  قیرح  ( قیرح

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

یناشن5999675 شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تسیل  هحفص 34)قبط  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

هچباتک5998781 رد  جردم  طورش  هیلک  راجیب  گنت  یرادا  شخب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  داجیا 
.دشاب یم  ارجالا  مزال  تسویپ 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

2 و 59993073 هرامش 1 ،  یاه  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و 
نتم تکرش 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتشهب دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یوراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hplc هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمق  زا  لبق 

1101091126000057 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   AGILENT یتراجت مان   HPLC 1100 Agilent لدم یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  دربراک   UV-Vis شفنبارف روتکتد  الاک :  مان 
ایسآ رازبا  بط  هدننک  هضرع  عجرم   AGILENT TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1434743397 یتسپ :  دک  کالپ 47 ،  - وراد اذغ و  تنواعم  - راشبآ هچوک  - یعاس کراپ  یوربور  - رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88662331-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662334-021 :: 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

دوش5998386 هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمق  زا  لبق   hplc هحفص 75)هاگتسد روتکتد  ( روتکتد

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

تسوی5999527  ÷ ریداقم تاصخشم و  قباطم  " gas detector "crowcon(34 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5999675 شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تسیل  هحفص 34)قبط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف یراذگ   یراذگ تمق   تمق زازا   لبق   لبق   hplchplc هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 10 110 1
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یوضر ناسارخ  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  زا  لانیجرا  فیکو   8M نیبرود ،64G یلخاد هظفاح  ،4G مر اب  S6 لدم ملق  اب  هارمه   4G گنوسماس تلبت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هدش و  هدافتسا 

1101004757000049 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدمحا دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   LOH SAEID یتراجت مان   K001 لدم  in 7 زیاس  LCD شیامن هحفص  اب  یکینورتکلا  ناوخباتک  تلبت  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9133949351 یتسپ :  دک  سردم 12 ،  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا زازا   لانیجرا   لانیجرا فیکو   فیکو   88 MM  نیبرود نیبرود ،،6464GG یلخاد   یلخاد هظفاح   هظفاح ،،44GG مرمر   اباب   S6S6 لدم   لدم ملق   ملق اباب   هارمه   هارمه   44GG گنوسماس   گنوسماس تلبت   تلبت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه وو   هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا

102102
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هجرد 2 دزی  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تسپ حطس 3 55 

دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تیلودوئت بایزارت ، ، زارت هیاپ ، هس  روشنم  رتم ، نیبرود ، سا ، یپ  یج  ) تسویپ قباطم  یرادرب  هشقن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003144000017 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   55   3 حطس   2 هجرد  ) دزی ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماگشیپ قیقد  نایدار  هدننک  هضرع  عجرم   SANDING یتراجت مان   Arc 5 لدم هیناث  تقد 2  اب  یرادرب  هشقن  نشیتسا  لاتوت  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  لک  تمیق  اذل  ، هدش فیرعت  یلک  تروصب  دکناریا  ؛ تسیمازلا زاین  دروم  کرادم  یراذگراب  ؛ ددرگ ظاحل  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
؛ ددرگ جرد 

8916713417 یتسپ :  دک  نواعت ،  هار  هس  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8250660-0353  ، 38250660-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254791-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تیلودوئت تیلودوئت بایزارت ، ، بایزارت ،، زارت زارت هیاپ ، ، هیاپ هسهس   روشنم   روشنم رتم ، ، رتم نیبرود ، ، نیبرود ساسا ، ، یپیپ   یجیج    ) ) یرادرب یرادرب هشقن   هشقن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103
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حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5999376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HEAD.SD-DV4/75/RP  ) یرادرب ملیف  هیاپ  هس  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SECCED REACH PLUS 0 KIT

ددع فیک 1  هارمه  هب 
1201090183000056 زاین :  هرامش 

حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رم یتناس  رثکادح 162  عافترا  ولیک و  نزو 6/9  لمحت  کیلوردیه و  ده  ددع  هیاپ و  هس  فیک و  - 

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

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

دوش  هتفرگ  سامت  ینیسح 09128929469  ریما  یاقا  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دوش هتفرگ  سامت  اهیلع  یاقا  هرامش 09124399962  هناماس ا  هنیمز  رد  و 

1639673114 یتسپ :  دک  حلسم ،  اهورین  یئاضق  نامزاس  - یسودق دیهش  هارراهچ   - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82902442-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82902562-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5998344 ریاس  یریوصت و  تراظن  هحفص 56)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کرحم5998348 تباث ،  عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و 
هطوبرم یبناج  تازیهجت  و 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5998466 چوس  لاتیجید -  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5998506lcm5114m لدم دراگلا  لسکیپ  اگم  ماد 5  هکبش  تحت  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5998572( دشابیم هباشم  الاک  دک  تازیهجت (  ریاس  ینوی و  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

59986068M نیبرود ،64G یلخاد هظفاح  ،4G مر اب  S6 لدم ملق  اب  هارمه   4G گنوسماس تلبت 
دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  لانیجرا  فیکو 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

فیک فیک وو   یرادرب ,  ,  یرادرب ملیف   ملیف هیاپ   هیاپ هسهس   تیک   تیک ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5998627TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  - هتسبرادم هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5998693lcm5112f لدم دراگلا  لسکیپ  اگم  ماد 5  هکبش  تحت  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکیفارت و5998751 یاه  لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ  - تازیهجت یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ 
تعرس لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب ، هرهب  یزادنا  هار  هژورپ  - تاقلعتم

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5998799 تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 63)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مالقا5998841 نیمات  یرادهگن و  سیورس  تایلمع  یتراظن - یاه  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تایلمع 
یکیناکم یکینورتکلا و  تاسیسات  یرورض 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5998934، بایزارت ، زارت هیاپ ، هس  روشنم  رتم ، نیبرود ، سا ، یپ  یج   ) یرادرب هشقن  تازیهجت  دیرخ 
( تیلودوئت

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

5999146STP CAT6 تروپ لنپ 24  چپ  دراه -  چوس  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

فیک5999376 و  یرادرب ,  ملیف  هیاپ  هس  هحفص 17)تیک  نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ5999524 تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 63)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5999696 یاه  نیبرود  هحفص 17)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامونپ اوه و  هیلخت  ریش  جنس ، راشف  لماش  نژورتین  جیکپ  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004879 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ رلک  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRIAL CYLINDER VALVE یتراجت مان   C46400 لدم یزاس  هریخذ  ردنلیس  دربراک  اوه  هیلخت  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم   PRESSURE GAUGE یتراجت مان  لدم 232.3  زاگ  تفن و  تعنص  جنسراشف  الاک :  مان 

مامت نارهت  یسدنهم 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MAXIMATOR یتراجت مان   DLE75-UU لدم  bar 1500 راشف زاگ  کیتامونپ  راشف  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

قرش نونف  یتعنص  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MAXIMATOR
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تست5998893 هاگتسد  زاگ -  تفن و  تعنص  جنسراشف  یزاس -  هریخذ  ردنلیس  دربراک  اوه  هیلخت  ریش 
زاگ کیتامونپ  راشف 

هحفص 80) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ربارب5999300 ملق  دادعت 9  هباشم  دک  ناریا  یاراد  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  تاعطق  دیرخ 
تسویپ لیاف 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5998594 لرتنک  تیگ  - هنایار رلرتنک  تراک  - یتراک بایغ  روضح و  هاگتسد  - ناوخ تراک  هاگتسد 
گنیکراپ یمرها  دنبهار 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

زاگ زاگ کیتامونپ   کیتامونپ راشف   راشف تست   تست هاگتسد   هاگتسد زاگ -  -  زاگ وو   تفن   تفن تعنص   تعنص جنسراشف   جنسراشف یزاس -  -  یزاس هریخذ   هریخذ ردنلیس   ردنلیس دربراک   دربراک اوه   اوه هیلخت   هیلخت ریش   ریش ناونع : : ناونع 105105
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجیابرذآ هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش یهگا  نیا  راشتنا  زا  سپ  زور  هس  تعاس 15  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
داتس هناماس 

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  زا  سپ  هتفه  ود  تعاس 15  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  مالعتسا 

5998891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 18.500.000.000  غلبم 

لایر نیمضت 925.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  داهج  نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  سردآ   :: سردآ سردآ

04134449021  - 88969737-02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یسرتسد  لرتنک  تیریدم و  تخاسریز  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001153000023 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   CISCO 1941/K9 لدم رتویپماک  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  تسیاب  یم  یهدزایتما  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یکناب ،  تایلمع  لک  هرادا  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993078-021  ، 60993060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

60994182-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

رتویپماک رتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 107107
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5999289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. تسویپ تاصخشم  قبط   (... HPE DL380 GEN10 8SFF رورس (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004286 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 GEN10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .. یتسویپ تاصخشم  قبط   (... HPE DL380 GEN10 8SFF رورس (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000672 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع تسویپ 1 تاصخشم  قبط   g10 رورس - 

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

1401/09/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دسررب زکرم   IT دحاو هیدات  هب  الاک  + دشاب رراد  تنامض  درادتاتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ..  .. تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  (...  (... HPE DL380 GEN10  8SFFHPE DL380 GEN10  8SFF رورس (  (  رورس ناونع : : ناونع 108108

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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ناهفصا 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  قبط  رورس  لیمکت  تهج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094325000002 زاین :  هرامش 

ناهفصا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا ریذپ  ناکما  ناهفصا  یرادرهش  یلام  طباوظ  قبط  هطوبرم  لوئسم  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229021-031  ، 32228373-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222532-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5998891 هاگتسد  ود  هحفص 82)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رتویپماک5999073 هحفص 82)رورس  رورس  ( رورس

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

یعامتجا5999227 نیمات  رورس  قاتا  یزاس  هحفص 10)درادناتسا  قیرح  ( قیرح

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

5999289 .. تسویپ تاصخشم  قبط   (... HPE DL380 GEN10 8SFF هحفص 82)رورس (  رورس  ( رورس

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

ربارب5999300 ملق  دادعت 9  هباشم  دک  ناریا  یاراد  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  تاعطق  دیرخ 
تسویپ لیاف 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5999500G10 رورس هحفص 82)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یتسویپ5999524 تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 63)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط رورس   رورس لیمکت   لیمکت تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5999676 ءاهب  مالعتسا  مرف  قبط  رورس  لیمکت  تهج  هحفص 82)تازیهجت  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5998644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 4295 / نیمآ پمپ  یاه  نشیربیاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000270 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC220-7 لیب کیلوردیه  پمپ  دربراک  هعطق  عون  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دک  ناریا   / دیامن هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  اذل  تسا  هدیدرگ  تبث  دیدج  شور  هب  زاین  نیا  یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  داهنشیپ  یتسویپ  مالقا  حرش  قبط  / دشاب

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

42954295 یاضاقت   یاضاقت // نیمآ نیمآ پمپ   پمپ یاه   یاه نشیربیاو   نشیربیاو ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناقلوس یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژرنا یزاگ  رتیه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099371000001 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسرهش  نک  شخب  ناقلوس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یژرنا یتراجت  مان   GH0640sa لدم  kcal\hr 45000 شکدود روسنس  هب  زهجم  یزاگ  یتعنص  یراخب  الاک :  مان 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1489915116 یتسپ :  دک  ناقلوس ،  یرایهد  - رصعیلو نابایخ  ناقلوس - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44393113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44393067-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژرنا یژرنا یزاگ   یزاگ رتیه   رتیه ناونع : : ناونع 1121 12

کتلغ کتلغ کیلوردیه   کیلوردیه ردنلیس   ردنلیس هتسوپ   هتسوپ وو   یدنب   یدنب بآبآ   گنیر   گنیر وو   لپلپ   روتکناک  77   روتکناک وو   روسنس   روسنس وو   گنیریب   گنیریب هعومجم   هعومجم هیلخت -  -  هیلخت ریش   ریش لماک   لماک گنیریب   گنیریب ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص روسرپمک   روسرپمک دربراک   دربراک روتپادآ   روتپادآ وو   گنیریب   گنیریب هعومجم   هعومجم -- یژویفیرتناس یژویفیرتناس یکیرتکلا   یکیرتکلا پمپ   پمپ یدالوف   یدالوف لماک   لماک گنیریب   گنیریب تازلف -  -  تازلف درون   درون

1 13113
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ینف تاداهشیپ.دینک  هعجارم  تسویپ  یاضاقت  هب  رتشیب  عالطا  تهج.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  گنیریب ) یاضاقت 0130327 (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  روطب  یلام  و 

1101093985006805 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

انرب هدننک  هضرع  عجرم   SKF هدنزاس عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان   MPB 1/73 یتعنص روسرپمک  دربراک  روتپادآ  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
دنورا یژرنا 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازجم روطب  یلام  ینف و  تاداهشیپ.دینک  هعجارم  تسویپ  یاضاقت  هب  رتشیب  عالطا  تهج.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  گنیریب ) یاضاقت 0130327 (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم ههام  هیوست 4  تسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000144 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH یتراجت مان  رتنیرپسا  زنب  نو  روتوم  اوه  روسنس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09132695934 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 4  دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000143 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH یتراجت مان  رتنیرپسا  زنب  نو  روتوم  اوه  روسنس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09132695934 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشابیم دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ رتنیرپسا   رتنیرپسا زنب   زنب یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1141 14

ههام ههام   44 هیوست   هیوست دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ رتنیرپسا   رتنیرپسا زنب   زنب یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 115115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم ههام  هیوست 4  تسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000145 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH یتراجت مان  رتنیرپسا  زنب  نو  روتوم  اوه  روسنس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09132695934 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: 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

یاضاقت 59986444295 / نیمآ پمپ  یاه  هحفص 85)نشیربیاو  روسنس  ( روسنس

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

یژرنا5998741 یزاگ  هحفص 85)رتیه  روسنس  ( روسنس

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

یدنب و5999100 بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  هیلخت -  ریش  لماک  گنیریب 
یکیرتکلا پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  تازلف -  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ 

یتعنص روسرپمک  دربراک  روتپادآ  گنیریب و  هعومجم  - یژویفیرتناس

هحفص 85) روسنس  ( روسنس

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

5999522 . دشابیم ههام  هیوست 4  تسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  هحفص 85)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

ههام5999541 هیوست 4  دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  هحفص 85)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

5999661 . دشابیم ههام  هیوست 4  تسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  هحفص 85)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

 . . دشابیم دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ رتنیرپسا   رتنیرپسا زنب   زنب یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1161 16
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  گنیکپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001180 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD35-W4 کارتفیل سکبریگ  چیئوس  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5998713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارتفیل کارتفیل سکبریگ   سکبریگ چیئوس   چیئوس دربراک   دربراک هعطق   هعطق عون   عون گنیکپ   گنیکپ ناونع : : ناونع 1171 17

kvmkvmوو یرتم   یرتم 1/5,31/5,3 لوط لوط شیازفا   شیازفا وو   رگپاچ   رگپاچ لباک   لباک وو   1212 G sasG sas دراهورکیپسا   دراهورکیپسا ودربیک   ودربیک وو   سوام   سوام ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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kvmیرتم و 1/5,3 لوط شیازفا  رگپاچ و  لباک  دراهورکیپسا 12G sasو  ودربیک  سوام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  لیافرد  یلیمکت  تاحیضوت  قبط 

تسا شرافسزا  سپزور  هس  نیمات  تلهم 
1101091536000249 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 300 تیفرظ  MSA2 300GB 15K rpm 3.5 inch لدم  SAS لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GM-101 لدم  USB میس اب  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GK-301 لدم  USB هنایار دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TS 2063 لدم هنایار  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   D-NET یتراجت مان   m 1/5 لوط  I200 لدم رتنیرپ  طبار   USB لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هنایار مامتها  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کنیل  ید  یتراجت  مان  لدم 222  تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم ماجنا  یدعب  تامادقا  دات ، زا  سپ  لاسرا و  هدنشورف  طسوت  هنومن  موزل  تروصرد 

دشاب یم  یرابتعا  هجو  زیراو  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  راب  لمح  هیارک 

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493343-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5999094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ  رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  یرابتعا 3 تخادرپ 

کی ) یقوقح  نامتخاس  کر  قاتا  برد  ) 
یزردوگ 09123138548

1101096102001026 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناشفا رون  یلع  دیس  دمحم و  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   210x80 cm داعبا یبوچ  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
لقاع هتسیاش  ناینافرع  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  تنیباک   HC203A ینهآ الول  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

ماکاسریا هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   BNE/62/164 لدم رد  لفق  هعطق  یزغم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
یراس نانمس  چگ   kg 50 تکاپ ینامتخاس  چگ  الاک :  مان 

تکاپ 5 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

یدمحا رغصا  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یدمحا  رغصا  یلع  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف   120x300 cm زیاس یچگ  هتخاس  شیپ  راوید  الاک :  مان 
عبرم رتم  30 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
زارهم نازاس  رادیاپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نازیرهب  هدنزاس  عجرم  لدم 5022  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  نیلیآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیلیآ  یتراجت  مان  لدم 7062   cm 7 زیاس یموینیمولآ  سنج  یچوس  لفق  هریگتسد  الاک :  مان 
یمیش سراپ  نوتسیترآ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لفق لفق هریگتسد   هریگتسد یچوس -  -  یچوس لفق   لفق یچگ -  -  یچگ هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ راوید   راوید ینامتخاس -  -  ینامتخاس چگچگ   ینهآ -  -  ینهآ الول   الول یبوچ -  -  یبوچ ردرد   ناونع : : ناونع 1191 19
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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 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LIMIT SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004895 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL SWITCH یتراجت مان   Flanged Chamber لدم روانش  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ لیاف  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

هیولسع رد  سراپ  زاگ  تفن و  رابنا  برد  هیارک و  شیپ  تروصب  الاک  لیوحت 
83764960-021

m.zanganeh@pogc.ir

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

83764960-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کارتفیل5998362 سکبریگ  چیئوس  دربراک  هعطق  عون  هحفص 89)گنیکپ  چیئوس  ( چیئوس

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

یبناج5998573 مزاول  هحفص 39)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5998713kvmیرتم و 1/5,3 لوط شیازفا  رگپاچ و  لباک  دراهورکیپسا 12G sasو  ودربیک  هحفص 89)سوام و  چیئوس  ( چیئوس

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

لاسرا5998806 لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  بای ...  ریسم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  دادرارق 
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5999035TELEMECANIQUE" PUSHBUTTONS, PILOT LIGHT LIMIT SWITCHES"(39 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5999094 - یچوس لفق  یچگ -  هتخاس  شیپ  راوید  ینامتخاس -  چگ  ینهآ -  الول  یبوچ -  رد 
لفق هریگتسد 

هحفص 89) چیئوس  ( چیئوس

LIMIT SWITCHLIMIT SWITCH ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5999451LIMIT SWITCH(89 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

رتنس5999495 اتید  تاعطق  متیآ  هحفص 39)4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

153064 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5998550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153064 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درانرب رگلمع  چوس  درب  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/15 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درانرب درانرب رگلمع   رگلمع چوس   چوس درب   درب ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  قبط  بوغرم  تیفیک  اب   Battery Switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004285 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهاگآ هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   WEBER RESCUE هدنزاس عجرم  تاجن  دادما و  راد  یرطاب  یاهرازبا   E-FORCE هیاپ چوس 3  الاک :  مان 

ایسآ یژرنا 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  حرش  قبط  بوغرم  تیفیک  اب   Battery Switch :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33552648-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5998466 چوس  لاتیجید -  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

درانرب5998550 رگلمع  چوس  هحفص 94)درب  چوس  ( چوس

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

5999094 - یچوس لفق  یچگ -  هتخاس  شیپ  راوید  ینامتخاس -  چگ  ینهآ -  الول  یبوچ -  رد 
لفق هریگتسد 

هحفص 89) چیئوس  ( چیئوس

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

هیذغت5999095 عبنم   - SL1E گولانآ یبد  هحفص 39)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5999146STP CAT6 تروپ لنپ 24  چپ  دراه -  چوس  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5999286Battery Switch(94 هحفص چوس  ( چوس

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

رتنس5999495 اتید  تاعطق  متیآ  هحفص 39)4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

Battery SwitchBattery Switch ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک ترازو   :: 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5998306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن و الاک و  دک  ناریا  رد  الاک  تمیق  مالعا  - تیولا یموب  راکنامیپ  - تسویپ حرش  هب  توص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تبث  تامدخ  دک  ناریا  رد  یزادنا  هار 

1101000012000374 زاین :  هرامش 
روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 

رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MR1650300235 لدم  in 5 زیاس ینوتس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدامع ای  یتایب و  یاقآ   84837031 دیدزاب یگنهامه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: 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

5998306 ( ینوتس وگ  دنلب   ) توص متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 96)هیهت و  توص  ( توص

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

هکبش5998530 تحت  یتوص  نالعا  هناماس  صوصخ  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هحفص 5)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارطضا5999174 عطق  متسیس  هحفص 34)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

فیک5999376 و  یرادرب ,  ملیف  هیاپ  هس  هحفص 17)تیک  نیبرود  ( نیبرود

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

 ( ( ینوتس ینوتس وگوگ   دنلب   دنلب  ) ) توص توص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 123123
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  رتویپماک  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

.دیئامرف یراددوخ  یجراخ  هنومن  هئارا  زا  یناریا  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد 
1101093228001887 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآربز  QL 320 لدم دکراب  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یلوش هیضرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   MFC990 لدم هنایار  رنکسا  رگپاچ و  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیناپ نیاس  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   IOI یتراجت مان   ARM لدم یتعنص  رتویپماک  دربراک  یکیرتکلا  دربردام  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هقطنم شزادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   G+PLUS یتراجت مان   CM880G-CK360G لدم رتویپماک  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
راهباچ دازآ 

تس 11 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگپاچ رگپاچ وو   رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگیم عوجرم  تروصنیا  ریغ  رد  تسویپ  تسیل  قبط  اهالاک  ندوب  یلصا   - تسا هباشم  دک  هارمه -  لماک  یرادا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002937 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  - هدوزفا شزرا  باصتحا  نودب  صلاخ  تمیق  دتشاب - یتناراگ  لاس  ود  لقادح  یاراد  اهالاک   – تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09155844817 - تسا ندوب  یموب  اب  تیولوا   - دنشاب تلاصا  بسچرب  یاراد  اهالاک   - نا هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد 

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

32297095-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک یرادا   یرادا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( روتینام هارمه  هب   asus - s500sc(pc لماک رتویپماک  هاگتسد   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001013000015 زاین :  هرامش 

یسرباسح نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لودج  قباطم  تاصخشم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  30 دادعت : 

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

هرامش 82182328 و 82182324 هب  ایوگ  هدازرداق و  نایاقآ  کیتامروفنا  دحاو  ناسانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513836511 یتسپ :  دک  نابایخ 15 پ 7 ،  ریصق  دمحا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82182143-021  ، 82182100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88722435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب     asus  -  s500sc(pcasus -  s500sc(pc لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   3030 ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج ارتکو  لدم  رتسگ  ناگزاس  روتینام  طبار  هارمه  هب  لاسگرزب   SPO2 بورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000674 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع 11 دیدج ارتکو  لدم  رتسگ  ناگزاس  روتینام  طبار  هارمه  هب  لاسگرزب   SPO2 بورپ - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  11 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوع مزال  هدات  مدع  تروصرد  دسرب  یکشزپ  تازیهجت  دحاو  هدات  هب  وراد  تنامض  درادناتسا و  الاحک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دوشیم هداد 

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام طبار   طبار هارمه   هارمه هبهب   لاسگرزب   لاسگرزب   SPO2SPO2 بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 127127
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یبرغ ناجیابرذآ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینامو روتکژورپ  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005566000008 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روتینامو روتکژورپ  ویدیو  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم دشاب  ینوناق  تاروسک  نودبروتکاف  شیپردو  تسا  یمازلاروتکاف  شیپ  لاسرا  روتیناموروتکژورپویدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ربتعم  تکرش  یتناراگدشابیم  هدنرب  هدهع  هب  بصنو  لاسرا  تسویپردروتکژرپویدیووروتینام 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  رذگ  ریز  بنج  یتشهب  دیهش  عطاقت  یناشاک  نابایخ  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5714613147

32248135-044  ، 32224804-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225249-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینامو روتینامو روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  لک  یسرزاب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5999638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  باختنا  هباشم  الاک  دک  - ; GPLUS GDM-225LN لدم سالپ  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004593000017 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یسرزاب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8814681336 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  نادیم  یبونج  علض  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32280400-038  ، 32280410-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32280407-038 :: 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

مزال5999241 تاقلعتم  روتینام و  هحفص 26)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رگپاچ5999431 رتویپماک و  تاعطق  هحفص 96)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

لماک5999493 یرادا  هحفص 96)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

یرصب5999534 یعمس و  شخب  یارب  لاتیجید  تامدخ  زکرم  زاین  دروم  هحفص 39)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5999536( روتینام هارمه  هب   asus - s500sc(pc لماک رتویپماک  هاگتسد  هحفص 96)30  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5999550 طبار  هارمه  هب  لاسگرزب   SPO2 هحفص 96)بورپ روتینام  ( روتینام

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

روتینامو5999634 روتکژورپ  هحفص 96)ویدیو  روتینام  ( روتینام

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

.تسا5999638 هدش  باختنا  هباشم  الاک  دک  - ; GPLUS GDM-225LN لدم سالپ  یج  هحفص 96)روتینام  روتینام  ( روتینام

.تسا .تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   - ; - ; GPLUS GDM-225LNGPLUS GDM-225LN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 106 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vgu5beswwuaks?user=37505&ntc=5999638
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کرحم5998348 تباث ،  عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و 
هطوبرم یبناج  تازیهجت  و 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5998627TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  - هتسبرادم هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5999524 تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 63)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5999696 یاه  نیبرود  هحفص 17)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 106 ھحفص 103 
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش یهگآ   ) مود تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  لقادح 2   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
( دش دهاوخ  رشتنم  لوا  تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  هلصاف 2  هب  مود 

ناجیابرذآ نیگن   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  زور  لقادح 15   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرفلگ حرط  یشکهز و  یرایبآ و  هکبش  تظافح  یرادهگن و  یرادرب  هرهب  تایلمع  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نزخم 64000 رتمولیک  لوط 5/5  اب  یلیم  هلول 2000  طخ  تاواگم  ناوت 13/5  اب  یلصا  ژاپمپ  هاگتسیا  ریگبآ   ، جرفلگ یرایبآ  هکبش  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  تایلمع 
اب ات 3  ژاپمپ 1  یاههاگتسیا  لوا -  شخب  لوا  دحاو  رتمولیک  لوط 5/2  هب  یلیم  ات 1000 یدالوف 450  تسبزآ و  هلول  طوطخ  رتمولیک +  لوط 17  اب  لاناک  بعکم  رتم 

لوا دحاو  هب  طوبرم  رتمولیک  لوط 33  هب  یلیم  ات 1400  نلیتا 160  یلپ  یدالوف و  هلول  طوطخ  بعکم ، رتم  یلک 8000  مجح  هب  ات 3  نزاخم 1  تاواگم  ناوت 5/3 
ات نلیتا 160  یلپ  یپ و  رآ  یج  یدالوف و  هلول  طوطخ  بعکم  رتم  یلک 55000  مجح  هب  ات 4  نزاخم 1  تاواگم ، ناوت 8  اب  ژاپمپ 1 و 2  یاههاگتسیا  مود +  شخب 

لوط 70 هب  قرب  هکبش  موس +  دحاو  طوبرم  رتمولیک  لوط 14  هب  یلیم  ات 900  نلیتا 160  یلپ  هلول  طخ  مود +  دحاو  هب  طوبرم  رتمولیک  لوط 42  هب  یلیم   1400
روکذم و دراوم  هب  طوبرم  تاسیسأت  ریاس  تالآریش و  هچضوح  دودح 600  کیدوتاک +  تظافح  هاگتسیا   9 گنیروتینوم +  نامتخاس  یرتم و  هلت  رتمولیک + 
ارجا لحم  اهنآ  فارطا  لخاد و  تازیهجت  حلاصم و  هیلک  اب  نزخم  ود  رتمولیک و  لوط 4  هب  یرتمیلیم  لاقتنا 2000  طخ  هرامش 6  یلصا  ژاپمپ  هاگتسیا  تظافح 

یارجا تدم  لاس 1401 5  رد  صاخ  یاهب  سراهف  ساسا  رب  لایر  درایلیم  دودح 162  راک  یارجا  هنیزه  دروآرب  - 4  - دنرم افلج و  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ  ناتسا 
یسمش هام  راک 36 

ناریا و بآ  عبانم  تیریدم  تکرش  زا  یشکهز  یرایبآ و  یاه  هکبش  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  تیحالص  هدنراد  یاهتکرش  رظن  دروم  یراک  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت تاسیسات و  ای  بآ  هتشر  ای 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.azarwater.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

یشکهز5999609 یرایبآ و  هکبش  تظافح  یرادهگن و  یرادرب  هرهب  تایلمع  هحفص 104)هژورپ  روتینوم  ( روتینوم

یشکهز یشکهز وو   یرایبآ   یرایبآ هکبش   هکبش تظافح   تظافح وو   یرادهگن   یرادهگن یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 106 ھحفص 104 
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(( یهگآ یهگآ   88 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

ناگدننک5998462 نیمات  تسرهف  تیحالص  یاراد  دنمناوت و  ناگدننک  دیلوت  ناراکنامیپ و  هحفص 5)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5998701IP-based تیفرظ رپ  یتارباخم  نفلت  زکرم  زاورپ -  تاعالطازکرم  نویساموتارازفا  هحفص 18)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس5998909 داتس  نیب  یصاصتخا  طابترا  کی  هحفص 18)داجیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5998919(HIS) یناتسرامیب یتاعالطا  متسیس  هچراپکیرازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 18)ودیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتاعالطا5999083 متسیس  هچراپکیرازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  بصنودیرخ و 
ناتسرامیب تهج  ( PACS) یناتسرامیب

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5999151 مرن  هحفص 18)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هخسن5999334 شیوداپ  سوریو  یتنآ  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا 
دنک هیهت  ربراک  اب 450 (ultimate) ینامزاس

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم5999453 دادرارق  تروصب  ارجا   - یتسویپ تامدخ  حرش  قبط  هناماس 133  یزادنا  هارو  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

تازیهجت5998344 ریاس  یریوصت و  تراظن  هحفص 56)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کرحم5998348 تباث ،  عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و 
هطوبرم یبناج  تازیهجت  و 

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف5998364 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)لیمکت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5998799 تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 63)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 106 ھحفص 105 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

ناگزمره ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

E10 نوسپا روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090820000028 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  شیوپ  نف  طابترا  نوماریپ  هدنزاس  عجرم   YEALINK یتراجت مان   VC200-WP لدم سنارفنک  تاسلج و  قاتا  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

شیوپ نف  طابترا  نوماریپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لاسرا و 

یقربتسا مناخ   09139921365 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  کاخ ،  کیناکم  ینف  هاگشیامزآ  درادناتسا -  لک  هرادا  بنج  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919716838

33352314-076  ، 33352315-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351228-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5999273E10 نوسپا روتکژرپ  هحفص 106)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عبرمرتم5999064 ادودح 18  لیتسا  هلول  هارمه  هب  درادناتسا  لیم  تانبرک 4  یلپ  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

E10E10 نوسپا   نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 131131
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