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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشکی  1313   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   174,830هکس , 000174,830 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما357,950357,950رالد تاراما مهرد   ,97,09097مهرد 090

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,167هکس 060 , 000167, 060 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس243,200243,200رالد سیئوس کنارف   382کنارف , 100382 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 96هکس ,500 , 00096 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   266رالد ,800266 ناتسبرع800, ناتسبرع لایر   95,30095,300لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 66هکس ,500 , 00066 ,500 , وروی000 ژورن375,440375,440وروی ژورن نورک   36,70036نورک ,700

رایع رایع   1818 یالط   15,948یالط ,00015,948 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ439,730439,730دنوپ نپاژ نینی   دصکی   266دصکی ,380266 ,380

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 160160))
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( یهگآ دادعت 27  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 16  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 41  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 13  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 82

( یهگآ دادعت 20  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 92

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( 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 24  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( 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 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 10  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

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

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 147
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

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

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

( یهگآ دادعت 23  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 151

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 151

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001003004000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012075 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  داتس  زاین  دروم  تینما  هکبش و  تازیهجت  اب  سنسیال  بصن  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

یزکرم داتس  زاین  دروم  تینما  هکبش و  تازیهجت  اب  سنسیال  بصن  نیمأت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس.یمویق  دیهش  هچوک  بنج.تشترز  نابایخ  هب  هدیسرن.رصع  یلو  نابایخ  .نارهت   ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.ا.ا.ج کرمگ 

:: 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

یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003718000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6012182 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینما تینما وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت اباب   سنسیال   سنسیال بصن   بصن وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 11

روما روما یرادا -  -  یرادا وو   یلام   یلام روما   روما تاعالطا -  -  تاعالطا یروانف   یروانف ینابیتشپ   ینابیتشپ ینابیتشپ ( ( ینابیتشپ وو   یرادا   یرادا تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
 ( ( تامدخ تامدخ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ

22
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نیا رد  لاعف  حالصیذ و  یاهتکرش  زا  تامدخ  تفایرد  دنمزاین  دوخ ، ینابیتشپ  یرادا و  روما  ماجنا  یارب  انریا )  ) یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هنیمز 

یتنرتنیا یناشن  هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  یتنرتنیا  یهناماس  هب  هعجارم  اب  هک  دوشیم  توعد  طیارش ، دجاو  یقوقح  صاخشا  زا  هلیسو  نیا  هب 
.دننک مادقا  ینوناق ، تافیرشت  ماجنا  هصقانم و  دانسا  تفایرد  هب  تبسن  ، www.setadiran.ir

: تسا ریز  یاههزوح  رد  زاین  دروم  تامدخ 
تاعالطا یروانف  ینابیتشپ 

یرادا یلام و  روما 
تامدخ  ینابیتشپ و  روما 

یمالسا  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
حالصیذ و یاهتکرش  زا  تامدخ  تفایرد  دنمزاین  دوخ ، ینابیتشپ  یرادا و  روما  ماجنا  یارب  انریا )  ) یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.تسا هنیمز  نیا  رد  لاعف 
یتنرتنیا یناشن  هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  یتنرتنیا  یهناماس  هب  هعجارم  اب  هک  دوشیم  توعد  طیارش ، دجاو  یقوقح  صاخشا  زا  هلیسو  نیا  هب 

.دننک مادقا  ینوناق ، تافیرشت  ماجنا  هصقانم و  دانسا  تفایرد  هب  تبسن  ، www.setadiran.ir
: تسا ریز  یاههزوح  رد  زاین  دروم  تامدخ 

تاعالطا یروانف  ینابیتشپ 
یرادا یلام و  روما 

تامدخ ینابیتشپ و  روما 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/10/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 1943 دابآ ، فسوی  یهارود  یور  هب  ور  یمطاف ، نابایخ  زا  رتالاب  جع ،)  ) رصع یلو  نابایخ   ، 1595633319 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/37/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

geg.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012228 :: هرازه هرازه خساپ 1401/9/20دکدک   شسرپ و  هسلج   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هعسوت  عماج  حرط  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لقادح 3 هبتر  اب  یکیتامروفنا  یاه  حرط  رد  تراظن  هرواشم و  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم  تالماعم  نویسیمک  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشک6010614 طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
رباع

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   تاطابترا   تاطابترا هعسوت   هعسوت عماج   عماج حرط   حرط هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 152 ھحفص 6 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیمات6011986 اب  تاریمعت  یرادهگن و   ، یرادرب هرهب   ، ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن و  ، تازیهجت ءاقترا 
روحم  wim تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

مود تبون  یا  هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

002-40-98815-31 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دنورا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WELL HEAD CONTROL PANEL 5000 PSI یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..و  AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 5.000 PSI PANELS - 

لایر نیمضت 9.101.910.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

:: سردآ سردآ

34123911-061 :: 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

WELL HEAD CONTROL PANEL 5000  PSIWELL HEAD CONTROL PANEL 5000  PSI نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 152 ھحفص 7 
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092500000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:15عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011436 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهگن  تاریمعت و  تامدخ  لرتنک و  زکرم  اب  طابترا  یرارقرب  تکرش ،  تاسیسات  لرتنک  یاهولبات  یزادنا  هار  بصن ،  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرادهگن تاریمعت و  تامدخ  لرتنک و  زکرم  اب  طابترا  یرارقرب  تکرش ،  تاسیسات  لرتنک  یاهولبات  یزادنا  هار  بصن ،  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   3,550,000,000 نیمضت :  غلبم 
هصقانم  دانسا  طیارش  همان و  توعد  هدام 7  رد  روکذم  دراوم  یقاب  روکذم و  غلبم  نازیم  هب  ینیمضت  یکناب  کچ  لماش  نیمضت  دراوم  نیمضت :  تاحیضوت 

16:15 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(. یزار یایرکز   ) یرتم نابایخ 24  یررهش –  ، 1874614141 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نوراک رصع   :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

... WELL HEAD CONTROL PANEL 300PSI نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاضما یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 10.242.288.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس 2001092288000857 .یکینورتکلا 

:: سردآ سردآ

34123911-061 :: 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

یرادهگن یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت تامدخ   تامدخ وو   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم اباب   طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تکرش ،  ،  تکرش تاسیسات   تاسیسات لرتنک   لرتنک یاهولبات   یاهولبات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 55

WELL HEAD CONTROL PANEL 300PSIWELL HEAD CONTROL PANEL 300PSI نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 152 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2p8kl9vtx2pme?user=37505&ntc=6011436
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6011436?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xk8c2ycj9w9s5?user=37505&ntc=6011583
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6011583?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زا 1401/9/13  دانسا  تفایرد   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ورشیپ  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012190 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار غارچ  دنمشوه  یاهرلرتنک  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
عطاقت رد 8  دنمشوه  یاهغارچ  یارجا  دیرخ و  - 

هب هیلوا  غلبم  دصرد  جنپ  همان  تنامض  غلبم  دشاب - یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگآ و  راشتنا  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همان  تنامض  ای  یلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  ابیس  باسح 

یونزغ شبن  بالقنا  نابایخ  رد  عقاو  یرادرهش  هرامش 3  نامتخاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
رکذلا قوف  سردآ  هب  اهدادرارق  هرادا  یرادرهش  هرامش 3  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب 

:: نفلت :: 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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0102300050003dt1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , .... parts for s.e.i.d s.n.c motor starting cabinet نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 547.785.500 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

:: سردآ سردآ

06134124018 :: 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

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

عطاقت عطاقت   88 ردرد   دنمشوه   دنمشوه یاهغارچ   یاهغارچ یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ییامنهار - - ییامنهار غارچ   غارچ دنمشوه   دنمشوه یاهرلرتنک   یاهرلرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

parts  for s .e.i.d s .n.c  motor s tarting cabinetparts  for s .e.i.d s .n.c  motor s tarting cabinet نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZTP- هرا   یا شـمـ ـ ضاق :: 2001001105000139 تـ یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
9023901002-TR/B01

خروم تعاس 15:00  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:00  ات  رثکادح   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010427 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 09:00   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف هقطنم  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف هقطنم  ناریا - تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  لیوحت : لحم 

هام  27 دادرارق : تدم 
یزادنا هار  بصن و  تهج  هام  تازیهجت و 3  نیمأت  تهج  هام   3 الاک : لیوحت  راک / یارجا  تدم 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  - HSE دحاو الاک و  عبانم  تخاس و  هعسوت  یسدنهم  هرادا  تراظن : هاگتسد  مان 
لایر  300/732/619/20 یدروآرب : هجدوب 

یاه دنب  رد  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروصب  لایر  غلبم 000/000/031/1  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجو نیمضت  دشابیم  ناریزو  مرتحم  تئیه  خروم 22/9/94  هرامش 123402/50659  هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  هدام 4  خ  ح ،   ، چ  ، ج  ، پ ب ، فلا ،
زیراو ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  مانب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   IR360 10000 41010 4683 8162 801 ابش هرامش  هب  تسیابیم  دقن 

 . ددرگ یرازگراب  داتس  هناماس  رد  هجو ؛ تخادرپ  دیسر  ای  و 

متشه هقبط  کالپ 188 - یرهش -) رفعج  داتسا   ) دنپس نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - شیاشگ :  :: سردآ سردآ

یرهظم مناخ  راکرس   61630178 - 61630382 هرامش 61630818 -  :: نفلت :: www.shana.ir www.setadiran.ir  www.ioptc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

61629999 :: 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

نادابآ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abadan-petro.com :: عبنم یهگآعبنم نیا  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  روتینام  ددع  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

تسارح هنامرحم  هناخریبد  نادابآ - یمیشورتپ  عمتجم  (- قباس میرب  ) یرهطم یوک  - نادابآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 2207  06153260021-9 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 99

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wszdnkk6ux5ta?user=37505&ntc=6010427
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6010427?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l3pg792dxshjx?user=37505&ntc=6012188
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6012188?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود  تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/700 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  زا 1401/9/12   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاسات 12   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010764 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم  لکد  بصن  ماکلت و  تارباخم و  یاه  قاتا  یزاس  درادناتسا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ارجا 6  تدم 

تیحالص دات  همانیهاوگ  یراکنامیپ -  تیحالص  همان  یهاوگ  هجو -  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.610.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت و  هرادا  یوس  زا  ینمیا 

اه  نامیپ  یقوقح و  روما  ینابیتشپ  یرادا  یمیشورتپ ، یداصتقا  هژیو  هقطنم  هر ،)  ) ینیمخ ماماردنب   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  لیوحت 

72784-061521 :: نفلت :: tender.stpc.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

تینما6012075 هکبش و  تازیهجت  اب  سنسیال  بصن  هحفص 5)نیمأت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عطاقت6012190 رد 8  دنمشوه  یاهغارچ  یارجا  دیرخ و  ییامنهار - غارچ  دنمشوه  یاهرلرتنک  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6012228 یروانف  تاطابترا و  هعسوت  عماج  حرط  هحفص 5)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تارباخم تارباخم لکد   لکد بصن   بصن وو   ماکلت   ماکلت وو   تارباخم   تارباخم یاه   یاه قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

صاخ یاهیرامیب  روما  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  خیرات  زا  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم ولبات  هاگتسد  دیرخ 45  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب دحاو  ناطرس  شزومآ  نامرد و  تاقیقحت  هسسوم  نارمچ  عطاقت  یلحم ، یسرتسد  ریسم  هاگشیامن ، نابایخ  زا  دعب  لامش  لوئس  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 106  22035120 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: cffsd.hospital@gmail.comسکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/9/13  تعاس 8   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
15:30

عولط  :: عبنم تعاس 15:30عبنم  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6009989 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروارب 77.983  ناتسرال -  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یاههار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 40.293  فداصت -  رپ  عطاقم  طاقن و  تیولوا  اب  اه  هار  یزاس  نمیا  یشک و  طخ 

لایر  همان 3.900.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.020.000.000

:: سردآ سردآ

1560-07152241160 :: 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

ولبات ولبات هاگتسد   هاگتسد   4545 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

اهاه هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یشک   یشک طخطخ   یزاسرهش -  -  یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا یاههار   یاههار یرارطضا   یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010494 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 39.991.733.360  ناگزمره - ناتسا  یظافحتسا  یاهروحم  هزوح  رد  هحفص  مئالع و  عاونا  یتاعالطا و  ولبات  بصن  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.999.586.668   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000309 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010614 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک  طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 28/077/200/000  غلبم 

لایر  نیمضت 1/401/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

جرک یرادرهش  هناخریبد  لالب  راولب  دیحوت - نادیم  جرک   :: سردآ سردآ

35892701-026 :: نفلت :: www.karaj.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

یظافحتسا یظافحتسا یاهروحم   یاهروحم هزوح   هزوح ردرد   هحفص   هحفص وو   مئالع   مئالع عاونا   عاونا وو   یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات بصن   بصن لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1414

رباع رباع یشک   یشک طخطخ   میرح   میرح هبهب   زواجت   زواجت وو   زمرق   زمرق غارچ   غارچ زازا   روبع   روبع فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 152 ھحفص 13 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

برغ مایپ   :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010871 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   132/030/311/256 دروارب : رتخدلپ 58-1401  ناتسرهش  ناچ  تخت  ییاتسور  هار  تلافسآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   72/410/398/118 دروارب :  نارحب 1401/85  تیریدم  لماع و  ریغ  دنفادپ  حرط  درجوربدابآ -  مرخ  روحم  هب  تشددیپس  دابآ  مرخ  روحم  هار  ثادحا 

ناکشمور و تشدهوک -  ینگچ -  دابآ  مرخ  یاهناتسرهش  ییاتسور  یعرف و  یلصا و  ینایرش و  یاهروحم  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت 
لایر   32/996/94/83 دروارب :   1401/83 رتخدلپ

لایر   13/019/000/000 دروارب :  ریذپ 1401/180  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا 

یربارت  هار و  هبتر 4  رتالاب  تیحالص  یاراد  یربارت  هار و  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  نیمضت : 

یتسپدک 6819613831 ولیس  بنج  ناتسراهب -  راولب  دابآ  مرخ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   35/101/250/000 دروارب :  یمق  دیهش  نابایخ  ییانشور  تازیهجت  غارچ و  هیاپ  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   60/000/000/000 دروارب :  دابآ  سابع  باسپ  لاقتنا  لاناک  ندرک  هدیشوپرس  تهج  ینتب  هدینت  شیپ  لادگنس  دیرخ 

لایر   100/000/000/000 دروارب : هقطنم 20  حطس  رباعم  تهج  ینتب  لودج  شوپفک و  دیرخ 
لایر  10/831/171/710 دروارب : یحاون 2 و 3 و 5  یهارگرزب  یرهش و  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  - اهولبات تمرم  یرادهگن و 

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  جنپ  هیاپ  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  رد  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد 

هام  12-6-3 نامیپ :  تدم 

نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: سردآ سردآ

841617-84161202 :: نفلت :: business tehran.ir-http://business tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ینایرش   ینایرش یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت  - - روحم روحم هار   هار ثادحا   ثادحا  - - ناتسرهش ناتسرهش ناچ   ناچ تخت   تخت ییاتسور   ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ ناونع : : ناونع
ریذپ ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا  - - یعرف یعرف وو   یلصا   یلصا

1616

لودج لودج وو   شوپفک   شوپفک دیرخ   دیرخ  - - ندرک ندرک هدیشوپرس   هدیشوپرس تهج   تهج ینتب   ینتب هدینت   هدینت شیپ   شیپ لادگنس   لادگنس دیرخ   دیرخ  - - نابایخ نابایخ ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت وو   غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یهارگرزب یهارگرزب وو   یرهش   یرهش رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت -- اهولبات اهولبات تمرم   تمرم وو   یرادهگن   یرادهگن حطس -  -  حطس رباعم   رباعم تهج   تهج ینتب   ینتب

1717

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

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

زا 152 ھحفص 14 
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000277 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011986 :: هرازه هرازه :: 1401/10/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم  wim تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات  اب  تاریمعت  یرادهگن و   ، یرادرب هرهب   ، ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن و  ، تازیهجت ءاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مکهگ ) هدودحم  ) دابآ یجاح  - سابعردنب

ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
wim تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات  اب  تاریمعت  یرادهگن و   ، یرادرب هرهب   ، ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن و  ، تازیهجت ءاقترا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( مکهگ هدودحم  ) دابآ یجاح  - سابعردنب روحم 

لایر   1,806,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003123000111 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6012109 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ 111-75-01  یرادهگن  و  هواش )  نایو –  یهار  هس  گنهآردوبک (  نایو –  روحم  ییانشور  متسیس  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نآ 111-75-01  یرادهگن  و  هواش )  نایو –  یهار  هس  گنهآردوبک (  نایو –  روحم  ییانشور  متسیس  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,762,897,531 یلام :  دروآرب 

لایر   738,145,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاح لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، یرادرب یرادرب هرهب   هرهب  ، ، ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، تازیهجت تازیهجت ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع
روحم روحم   w imwim  تکرح تکرح

1818

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 152 ھحفص 15 
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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

نارهت هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 78 - 80 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6012199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شش هقطنم  حطس  یهارگرزب  یلصا و  رباعم  لوادج  یزیمآ  گنر  تایلمع  - 

اذغ هئارا  اب  طبترم  فونص  ای  ناروتسر  یشورف  هیذغا  تهج  یسانشراک  هیاپ  غلبم  هدازلامج  هلحم  یارس  بنج  یراجت  دحاو  باب  کی  زا  یرادرب  هرهب  - 
یعاس ناتسوب  تیکسا  نیمز  برغ  علض  یسانشراک  هیاپ  غلبم  لوا  هقبط  هفوب  زا  یرادرب  هرهب  - 

هب یهگآ  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  ای  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 1005012470  باسح  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدیازم  هصقانم  ناگدنرب  هدهع  هب  هلماعم  غلبم  تبسن 

نامتخاس یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  رد  عقاو  نارهت  هقطنم 6  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دحاو  موس  هقبط  کی  هرامش 

ود هرامش  نامتخاس  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  رد  عقاو  نارهت  هقطنم 6  یرادرهش  یزکرم  هناخریبد  هب  نآ  لیوحت 
فکمه هقبط 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش لامک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامرآ  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 14:30   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012290 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 14:31   - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت لرتنک  یاهنیبرود  تاموزلم  ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تخاس  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   875/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3199837491 یتسپدک :  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  یتشهب -  دیهش  نادیم  رهشلامک -  جرک -   :: سردآ سردآ

02634722703 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عطاقت6012190 رد 8  دنمشوه  یاهغارچ  یارجا  دیرخ و  ییامنهار - غارچ  دنمشوه  یاهرلرتنک  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناروتسر ناروتسر یهارگرزب -  -  یهارگرزب وو   یلصا   یلصا رباعم   رباعم لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2020

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود تاموزلم   تاموزلم ریاس   ریاس وو   لکد   لکد یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

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

2001005682000111 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011962 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهامردنب  رهش  حطس  رد  ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  رهشهامردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهشهامردنب  رهش  حطس  رد  ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
32,678,400,000 یلام :  دروآرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,633,920,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  یمازلا  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  هب  ییاشگزاب  هسلج  زا  لبق  هصقانمرد  تکرش  نیمضت  یکیزیف  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1402/01/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشهامردنب یرادرهش  یرادرهش /  راولب  ( 3 زاف  ) بالقنا یوک  رهشهامردنب /  ، 6351847613 یتسپ :  دک  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  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

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

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

2001092036000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012089 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق  ناتسا  - زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  - زاگ لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا تظافح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,439,227,106 نیمضت :  غلبم 

18:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  کالپ 27  رایدنفسا  راولب  (، ندرج  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت   ، 1967917661 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

رهش رهش حطس   حطس ردرد   ریوصت   ریوصت شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 2323

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

یشک6010614 طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
رباع

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک6012290 یاهنیبرود  تاموزلم  ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تخاس  تایلمع  یارجا 
کیفارت

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیلقا یلاع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو تحت  ینیزگراک  متسیس  ریز  یناسنا  عبانم  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  بو و  تحت  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003910000017 زاین :  هرامش 
دیلقا یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دیراورم زاس  هناماس  یا  هنایار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
هنایار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  ینیزگراک  متسیس  ریز  یناسنا  عبانم  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیراورم زاس  هناماس  یا 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381943885 یتسپ :  دک  دیلقا ،  یلاع  شزومآ  زکرم  تمالس -  نادیم  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  دیلقا ، دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44534469-071  ، 44534467-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44534056-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب وو   بوبو   تحت   تحت دزمتسد   دزمتسد وو   قوقح   قوقح رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2424

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

6010091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ تشادهب  زکرم  ششوپ  تحت  زکارم  تهج  هکبش  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092395000070 زاین :  هرامش 
جرک برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط  تادنتسم  هئارا  یراذگراب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197677611 یتسپ :  دک  جرک ،  برغ  تشادهب  زکرم  زاگ  پمپ  بنج  یرادرهش  نادیم  الاب  کراصح  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34516108-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3516108-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ برغ تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم ششوپ   ششوپ تحت   تحت زکارم   زکارم تهج   تهج هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور روتروناک - سوریو -  یتنآ   secur router - tcp tp rtu protocol convertor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000639 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  هخسن 14   SEP یربراک هنایاپ  صوصخم  سوریو  یتنآ  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SYMANTEC
هخسن 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رویا هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   EDS-208A-T لدم یتعنص  یتیریدم  ریغ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ایراد
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رویا هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   EDS-408A لدم هیال 2  یتعنص  یتیریدم  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ایراد
هاگتسد 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665085-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور روتروناک - - روتروناک سوریو -  -  سوریو یتنآ   یتنآ   secur router -  tcp tp rtu protocol convertorsecur router -  tcp tp rtu protocol convertor ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  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 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  قباطم  ًاقیقد  -Lims یهاگشیامزآ تیریدم  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  شزومآ و  ، هرواشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004246000034 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  یلصا  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   ) تسویپ طیارش  اب  قباطم  ًاقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 215  اب  زاین 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LimsLims یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   شزومآ   شزومآ  ، ، هرواشم هرواشم ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SSL لاتیجید یاضما  همانیهاوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000280 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
نیرگ یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  هلاسکی   DV سنسیال  Certum Commercial Wildcard SSL تیاس تینما  یهاوگ  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نیون هناماس  بو  نیرگ  هدننک  هضرع  عجرم  بو 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس تدم 1  هب  کناب  یاه  تیاس  بو  یارب  ( SSL  ) لاتیجید یاضما  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  الاک  دک 

.ددرگ مالعا  اجکی  یلک و  تروص  هب  تمیق  تامازلا ،) طیارش و   ) تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SSLSSL لاتیجید   لاتیجید یاضما   یاضما همانیهاوگ   همانیهاوگ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  تالغتسم  کالما و  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6010440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسرپسک زوجم  هئارا  اب  هدنیامن  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکسرپسک هیدات  زا  دعب  یلام  هیوست  هعومجم و  مانب  سنسیال  -2

یکسرپسک سنسیال  دیدمت  -3
1101091658000001 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  تالغتسم  کالما و  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   DVD عون  kaspersky Endpoint Detection and Response یتینما ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایار نیودت  سراپ  طابترا  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  نایار  نیودت  سراپ  طابترا  شرتسگ 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکسرپسک زوجم  هئارا  اب  هدنیامن  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکسرپسک هیدات  زا  دعب  یلام  هیوست  هعومجم و  مانب  سنسیال  -2

یکسرپسک سنسیال  دیدمت  -3

 : یتسپ دک  لوا پ5 ،  تسب  نب  یناجیهال  سمش  یزوف خ  کنو خ  نادیم  زا  رت  ناپ  رصعیلو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435673151

88661520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878148-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسرپسک یکسرپسک سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت سنسیال -  -  سنسیال ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط  ) تالوصحم شورف  هناماس  اب  طبترم  یتیامح  تالیهست  یارجا  هب  کمک  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001072000207 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمومع راکفا  شجنس  یشهوژپ و  رازاب  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ طیارش  قبط  ) تالوصحم شورف  هناماس  اب  طبترم  یتیامح  تالیهست  یارجا  هب  کمک  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653194 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443105-086  ، 33443000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662389-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قفو  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000368 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هظحالم  امتح  ار  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالوصحم تالوصحم شورف   شورف هناماس   هناماس اباب   طبترم   طبترم یتیامح   یتیامح تالیهست   تالیهست یارجا   یارجا هبهب   کمک   کمک دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3030

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قفو   قفو شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ود  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  یتماقا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000758 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ود  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  یتماقا  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: 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 لیاف   لیاف ودود   ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یتماقا   یتماقا رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6010780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصر هناماس  هب  لاصتا  سیورس  بو  سمش  دنس  یلم  هسانش  یاه  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000348 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دصر دصر هناماس   هناماس هبهب   لاصتا   لاصتا سیورس   سیورس بوبو   سمش   سمش دنس   دنس یلم   یلم هسانش   هسانش یاه   یاه لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  ، یزاس هنیهب   ، یفیک لرتنک  ، گنیدک ، نکسا ، قاروا میمرت  ، یراذگ هرامش  لماش  سیدرف  تبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  ربارب  تاعالطا  لاقتنا  ییامآ و 

1101003815000050 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
گرب 900000 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاقتنا ییامآ و  هداد   ، یزاس هنیهب   ، یفیک لرتنک  ، گنیدک ، نکسا ، قاروا میمرت  ، یراذگ هرامش  لماش  سیدرف  تبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ربارب  تاعالطا 

3149679651 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرهطم نابایخ  یادتبا  - ناگدازآ نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505288-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32521085-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک ویدیو  مرفتلپ  ینابیتشپ و  یزادنا و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000320 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنارفنک 63977127 ویدیو  مرفتلپ  ینابیتشپ و  یزادنا و  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63977151-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد  ، ، یزاس یزاس هنیهب   هنیهب  ، ، یفیک یفیک لرتنک   لرتنک ،، گنیدک گنیدک ،، نکسا نکسا ،، قاروا قاروا میمرت   میمرت ،، یراذگ یراذگ هرامش   هرامش لماش   لماش سیدرف   سیدرف تبث   تبث یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا وو   ییامآ   ییامآ

3434

سنارفنک سنارفنک ویدیو   ویدیو مرفتلپ   مرفتلپ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 152 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aczmk2ths8xwc?user=37505&ntc=6010793
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6010793?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f97wfdyzql24z?user=37505&ntc=6010983
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6010983?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب 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 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

6011044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  قبط   RFP یکشزپ و شجنس  زکرم  عماج  هناماس  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000202 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  قبط   RFP یکشزپ و شجنس  زکرم  عماج  هناماس  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش همیمض   همیمض دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط   RFPRFP  وو یکشزپ   یکشزپ شجنس   شجنس زکرم   زکرم عماج   عماج هناماس   هناماس دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 3636

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

6011078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصصخت شخب  دات  قبط  هلاسکی  رابتعا  اب  نامزاس  یلخاد  هکبش  یارب  هربراک  سنسیال 300  اب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب   . نامزاس

1201003075000028 زاین :  هرامش 
روشک تاتابن  ظفح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روتکاف شیپ  یراذگراب   . نامزاس یصصخت  شخب  دات  قبط  هلاسکی .  رابتعا  اب  نامزاس  یلخاد  هکبش  یارب  هربراک  سنسیال 300  اب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ  - 
تسیمازلا هناماس  رد  هام  هس  ینامز  رابتعا  اب 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس یصصخت  شخب  دات  قبط  هلاسکی .  رابتعا  اب  نامزاس  یلخاد  هکبش  یارب  هربراک  سنسیال 300  اب  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هناماس  رد  هام  هس  ینامز  رابتعا  ابروتکاف  شیپ  یراذگراب  .

1985711169 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  یزرواشک  غاب  نمی - نابایخ  نارمچ -  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23091222-021  ، 230911-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401012-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک   300300 سنسیال   سنسیال اباب   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش لاسکی  تدم  هب   WEBGATE WAY سنسیال دیدمت  یناسرزورب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000843 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یروهمج  تسایر  اتفا  نامزاس  زا  امن  زوجم  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زوجم  یاراد  تسیابیم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رکذ 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6011286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ یزاسرهش  هار و  لک  هررادا   SWAP - APK رازفا مرن  ییاهن  یزادنا  هار  تهجرورس  لاوریافدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000116000034 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارمع ریغرابتعا  نیمات  لحم.تسا  هدننک  تکرش  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  هیلک.تسا  امرفراکداتو  تامدخ  هئارازا  سپ  تخادرپ  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگدیسرو نامیپ  هرادا  .دشاب 017-32244371  ( هدشرکذمزال یاهزوجم  ریاسواتفا  ) رابتعا یاراد  مزال  یاه  تیحالص  یاراد  امازلا  یتسیاب  هدننک  تکرش.تسا 

4913813661 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یور  هب  ور  - یتشهب دیهش  نابایخ  یادتبا  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244371-017  ، 32223131-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250505-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WEBGATE WAYWEBGATE WAY سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت وو   یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 3838

ناتسلگ ناتسلگ یزاسرهش   یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هررادا   هررادا   SWAP SWAP -  APK-  APK  رازفا رازفا مرن   مرن ییاهن   ییاهن یزادنا   یزادنا هار   هار تهجرورس   تهجرورس وو   لاوریافدیرخ   لاوریافدیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT( هلاس  1  ) سوریو یتنآ 

key file هارمه هب  مالعتسا  لباق  هاضق  هوق  مان  هب 
1101004813000321 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 2000 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب مالعتسا  لباق  دیاب  امتح  دشاب و   key file اب هارمه  هاضق و  هوق  مان  هب  دیاب  امتح  سنسیال   - 2

.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 3

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب   KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECTKASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT (( هلاس هلاس   11  ) ) سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
key filekey file هارمه   هارمه هبهب   مالعتسا   مالعتسا لباق   لباق هاضق   هاضق هوق   هوق مان   مان

4040
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یتساوخرد  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000355 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دادس یا  هنایار  یاهرازفا  ینابیتشپ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یلاتسیرک 1  هبعج  هتفرشیپ  یکسا  رپسک  سوریو  یتنآ  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 150 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات الاک  لمح  هنیزه  .دوش  هئارا  تسویپ ، رد  یمالعا  قیقد  تاصخشم  هب  هجوت  اب  تسیابیم  اهداهنشیپ  اذل  هدوب ، یلک  درب  رد  یمالعا  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  .تسا  یمازلا  نامزاس ، سانشراک  دات  اب  لصا  یتناراگ  هئارا  .دشابیم  هدنشورف  هدهعب  نامزاس  رابنا 

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22167463-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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 حرش   حرش هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4141
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخپ تکرش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  رازفا ،  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف 

1101092126000038 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/01 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هرامشاب 09151600789  تاعالطاو  ییامنهار  بسکو  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6011677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیامزآ رازفا  مرن  ناونع : 

14013244 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتفن یتفن یاه   یاه هدروآرف   هدروآرف شخپ   شخپ تکرش   تکرش تاطابترا   تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف رازفا ،  ،  رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
یبونج یبونج ناسارخ   ناسارخ هقطنم   هقطنم

4242

هاگشیامزآ هاگشیامزآ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4343
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نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت زا  سپ  زور  هد  هیوست  یرس ،  کی  مادک  ره  یتینما  لوژام  یناگیاب ،  عماج  رازفا  مرن  دنمشوه ،  یناگیاب  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093209000137 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
برغ تعنص  وکلیت  هدننک  هضرع  عجرم  برغ  تعنص  وکلیت  یتراجت  مان  یتکرش  دنمشوه  لدم  یزلف  سنج  یناگیاب  لیاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  زور  هد  هیوست  یرس ،  کی  مادک  ره  یتینما  لوژام  یناگیاب ،  عماج  رازفا  مرن  دنمشوه ،  یناگیاب  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بختنم یاهدنیارفرارقتسا  یزاس و  هدایپ.لیلحت  RFP داهنشیپ هئارا  یارب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000566 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیماس دنمشوه  یاهراکهار  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  زیماس  راک  بسک و  یاهدنیآرف  تیریدم  متسیس  ناونع  بو  تحت   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لدم رب  ینتبماواف  یربهار  تامدخ و  تیریدم  بوچاچ  بختنم  یاهدنیارفرارقتسا  یزاس و  هدایپ.لیلحت  RFP داهنشیپ هئارا  یارب  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم یگنهامه 09125410703  نفلت   . تسویپ هب  تاصخشم  هباشم و  دک  ناریا  انمض.ریناوت  عجرم 

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157331-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما لوژام   لوژام یناگیاب ،  ،  یناگیاب عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دنمشوه ،  ،  دنمشوه یناگیاب   یناگیاب متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

 ( ( تسویپ تسویپ رازفا (  (  رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدوب و یمازلا  تسویپ  دادرارق  لاسرا  ءاضما و  ورهم  .تسویپ  دادرارق  قبط  لکاروا  یتاعالطا  کناب  گنیروتینام  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع 
1101001017000613 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نکسم کناب  یقرش پ8  ناغمرا  اقیرفا خ  یرگسع خ   75358222

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رون مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6012174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتابو تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090401000031 زاین :  هرامش 

رون مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09126128155: هدازرگسع سدنهم  یاقآ  اب  سامترتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955643183 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یزک  رم  نامزاس  لخن  نابایخ  شترا  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23322958-021  ، 23320000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22441511-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکاروا لکاروا یتاعالطا   یتاعالطا کناب   کناب گنیروتینام   گنیروتینام وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4646

یرتابو یرتابو تراک   تراک 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 :
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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 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GALEP 32 رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005613 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شواچ نارکوش  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   GETAC یتراجت مان   S 410 لدم یتعنص  رمارگورپ  زیر  همانرب  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6010579 بآ  نزاخم  اب  یتارباخم  نما  طابترا  یرارقرب  هحفص 36)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6011723 - هتسب رادم  نیبرود  هکبش -  تنیالک  نیت   - HDMI 2.0V لباک یتراظن (  تازیهجت  نیبرود و 
 ..( سنسیال و رازفا  مرن  تراک  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن  هتسب 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

GALEP 32GALEP 32 رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4848

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6009949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151627 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم هارمه  هب  فآ  تاش  ریش  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/19 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   فآفآ   تاش   تاش ریش   ریش ناونع : : ناونع 4949

نیالنآ نیالنآ رزیالانآ   رزیالانآ وو   رتیمسنارت   رتیمسنارت لول   لول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیالنآ  رزیالانآ  رتیمسنارت و  لول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  حرش و  اب  قباطم 

1101092273000483 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

TETHYS یتراجت مان   UV500 لدم باسپ  بآ و  شیاپ  نیالنآ  رزیالانآ  یرادرب  هنومن  پمپ  دربراک   T-PHAR-1 6/4x9/6 mm گنلیش الاک :  مان 
اناد ایک  درخ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   TETHYS INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   INSTRUMENTS

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

TETHYS INSTRUMENTS یتراجت مان   UV500 لدم باسپ  بآ و  شیاپ  نیالنآ  رزیالانآ  یوشتسش  کیتلاتسرپ  پمپ  دربراک   P-ACI-HD-1 یرس الاک :  مان 
اناد ایک  درخ  هدننک  هضرع  عجرم   TETHYS INSTRUMENTS هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

عجرم  LEVEL TRANSMITTER یتراجت مان   LD301D-23N-B010-A12 . A1/D0/G0/H0/I4/M0/P0/S0/Y0/J0 لدم عیام  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 
دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

روشک  SPM INSTRUMENT هدنزاس عجرم   Intellinova لدم  Condmaster Ruby رتویپماک رازفا  مرن  هارمه  هب  نیالنآ  رزیالانآ  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دیئاتو  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   . ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  ساسارب  اه  تمیق  دشاب  یم  ضرف  شیپ  تروصب  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یراک زور  دودح 30   ) دش دهاوخ  ماجنا 

یمارهب  09173049908  - 07731682976 نفلت :  یمازلا . )  ) ددرگ تسویپ  ینف  داهنشیپ 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1682976-0773  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1400/175/ن یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  اب  قباطم  اهتسپ  یریذپ  تیئور  تهج  زاین  دروم   RTU لدبم و یریگ ، هزادنا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... رتیم و رواپ 0.2  مدوم -  تراک   - do تراک  - cpu سنسیال  - cpu تراک دیرخ 

1101001123000462 زاین :  هرامش 
ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کت نامیاس  شیدناون  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نامیاس  یتراجت  مان   PRO/LITE لدم  RTU رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
دهشم یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

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

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات 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 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین زاین دروم   دروم   RTURTU  وو لدبم   لدبم یریگ ، ، یریگ هزادنا   هزادنا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

رهش رهش بآبآ   نزاخم   نزاخم اباب   یتارباخم   یتارباخم نما   نما طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  بآ  نزاخم  اب  یتارباخم  نما  طابترا  یرارقرب  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000301 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
RT-AX3000 لدم |ASUS| میس یب  میس -  اب   | هکبش بایریسم )  ) رتور الاک :  مان 

هاگتسد 36 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رتور رس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رتور ای  چیئوس  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

یلباک مدوم  الاک :  مان 
ددع 34 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
مدوم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرشب زاگ  یاهروتنک  یکینورتکلا  هدننک  حیحصت  تهج  همانیهاوگ ) یاراد   ) راجفنا دض  لایرس  تروپ  روتالوزیا  و  ( barrier  ) ریرب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ گرب  ود  تاصخشم 

1101092586000311 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9106 لدم ریرب  روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 142 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  گرب و  ود  رد  الاک  تاصخشم  مالعتسا و  لیاف 

.ددرگ تسویپ  هناماس  رد   pdf لیاف بلاق  رد  الاک  ینف  تاصخشم 
هارمه 09172034378 هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PR 9106PR 9106 لدم   لدم ریرب   ریرب روتالوزیا   روتالوزیا ناونع : : ناونع 5353

یقرب یقرب زمرت   زمرت تاعطق   تاعطق یاضاقت   یاضاقت ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاداهنشیپ  . دینک هعجارم  تسویپب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق   ) یاضاقت 0130311 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  ازجم  تروصب  یلام  ینف و 
1101093985006964 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 و R90 ونر یتسد  سکبریگ  بقع  هدند  گنیریب  یکدی  هعطق  شوب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
راگدنام رتسگ  ماشرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان   TIH030M لدم گنیریب  ندز  اج  دربراک  یتسد  گنیریب  راچآ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   SPLIT ROLLER BEARING یتراجت مان   7406E لدم  mm x 200/340 mm 310/174 زیاس گنیریب  رلور  اب  هدش  ماوت  ناقاتای  هتسوپ  الاک :  مان 
نایدیشر یتعنص  نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  تاداهنشیپ   . دینک هعجارم  تسویپب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق   ) یاضاقت 0130311  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  ازجم  تروصب 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6011135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  هدننک  فقوتم  ناونع : 

14013582 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6011177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/23 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  تعنص  وترپ  کرام  سناکرف  لرتنک  ویارد  ناونع : 

14013442 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات 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 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

obaraobara کرام   کرام کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک فقوتم   فقوتم ناونع : : ناونع 5555

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط تعنص   تعنص وترپ   وترپ کرام   کرام سناکرف   سناکرف لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 5656

رتمولف رتمولف شور   شور هبهب   کیرفرورلک   کیرفرورلک قیرزت   قیرزت متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولف شور  هب  کیرفرورلک  قیرزت  متسیس  یزاسهب  یزاسزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000292 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
یقرب ریش  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

طسوتم ژاتلو  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
یسیطانغم تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

درب لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

یرارطضا هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
دنمشوه تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

CPVC یتعنص هلول  الاک :  مان 
مرگولیک 50 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
PVC یکیتسالپ هلول  ییوناز  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

PVC یکیتسالپ هلول  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  ینف و  تاصخشم  ، کالم دنیامرف  تیانع  هدومن و  تیاعر  مزال  تامازلا  ًامتح  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88952990-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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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 - لباب ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقبط یارب 4 ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090149000009 زاین :  هرامش 

لباب کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
باهش ناراک  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   VIVA هدنزاس عجرم   VIVA یتراجت مان   FCP-VI 200 لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  ساساربزاین  حرش  میشابیم 3- هقبط  یاربریذپ 4 سردآ  قیرح  مالعا  متسیسدنمزاین  دشابیم 2- هباشم  هدش  مالعادک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ، تکرش...و یتیوه  کرادمو  تادنتسم  هئارا  دشابیمدوجوم 4-

4714619939 یتسپ :  دک  یدازآ ،  امنیس  بنج  سردم  نابایخ  لباب  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295036-011  ، 32366765-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32312076-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریذپ ریذپ سردآ   سردآ یناشن   یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دشاب یم  هباشم  هدش  فیرعت  دک  ناریا  " plc یولبات ددع  نشکتورپ E1 و 5  لانیمرت  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000415 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ولبات نایک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IP 42 تظافح هجرد   v 380 ژاتلو  KT-PLS-P لدم  plc لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگاو تسیمازلا .  هناماس  رد  حالصیذ  عجارم  زا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  تسویپ ، طیارش  قبط  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یتساوخرد  کرادم  هئارا  هب  طونم  راک 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NSC قیرح نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005616 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اترآ نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان   F1-18 لدم پول  قیرح 18  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

فیس
ددع 25 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

"" دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش فیرعت   فیرعت دکدک   ناریا   ناریا ""   plcplc یولبات   یولبات ددع   ددع   55 وو     E1E1 نشکتورپ   نشکتورپ لانیمرت   لانیمرت ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

NSCNSC  قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  دابآ  ناطلس  هاگتسیا  لرتنک  سسکا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001843 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم 09194666847 سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

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

33363800-024  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6161

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

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

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

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

6012244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Repair kit & Squibs SCP-2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000754 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Repair kit & Squibs SCP-2 - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 12 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام  ینفداهنشیپ ،  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

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

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رثوک سرگاز  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZPGM-245-55 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6012308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ANALOG MODULE, "SIEMENS", TYPE FUM 232, P/N 6DP1232-8BA, VERSION HW:X/3/4/5, SW:X/5/6/7 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Repair k it & Squibs  SCP-2Repair k it & Squibs  SCP-2 ناونع : : ناونع 6262

ANALOG MODULE,  "S IEMENS",  TYPE FUM 232 ,  P/N 6DP1232 -8BA,  VERSION HW:X/3/4/5,  SW:X/5/6/7ANALOG MODULE,  "S IEMENS",  TYPE FUM 232 ,  P/N 6DP1232 -8BA,  VERSION HW:X/3/4/5,  SW:X/5/6/7 ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتارپا لنپ  چات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یبناج  تامزاول  یترارح و  روتکتد  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001195 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  تسویپ 

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: 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

یروتارپا یروتارپا لنپ   لنپ چات   چات ناونع : : ناونع 6464

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یبناج   یبناج تامزاول   تامزاول وو   یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد رتست   رتست ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا و قبط  زاگ  ردوپ و  ییولیک  زاگ و 6و12و50 ییولیک  نزو 3و6 رد  لاچوت  یناشنشتآ  لوسپک  ددع  یضاقتم 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم 

1101091410000117 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم لاچوت  شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  لوسپک   kg 3 تیفرظ زاگ  لکش  یتفن  داوم  لاعتشا و  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد  هدنزاس 

لوسپک 50 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

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

دوش ظاحل  هباشم  دک  ناریا  دحاو  تمیق  ناونعب  یتسویپ  حرش  الاب و  تاعالطا  قبط  مالقا  نیگنایم  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  امش  زاین  هب  خساپ  ددرگن  تیاعر  طیارش  هک  یتروص  رد  دیوش  دأت  مالعتسا  رد  ات  ددرگ  مادقا  تسویپ  طیارش  قبط  افطل 

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ وو   ردوپ   ردوپ ییولیک   ییولیک 5050 وو 1212 وو 66 وو   زاگ   زاگ ییولیک   ییولیک 66 وو نزو  33 نزو ردرد   لاچوت   لاچوت یناشنشتآ   یناشنشتآ لوسپک   لوسپک ددع   ددع 5050 یضاقتم   یضاقتم ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 152 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9ddarl3j7gwge?user=37505&ntc=6010423
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6010423?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0000227 اضاقت : هرامش  قیرح / افطا  ریژآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000291 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   QLIGHT هدنزاس عجرم   SPNA لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  کردم  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005598000028 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135653111 یتسپ :  دک  کالپ 204 ،  یدوریش  نابایخ  شبن  یتخت  مویداتسا  چیپ  هیناما  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 6767

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ کردم   کردم هبهب   افطل   افطل ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 152 ھحفص 51 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0145940 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/09/19عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE FIGHTING SYSTEM یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یکدی  هورگ :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005615 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   Bell Sounder cw Cover لدم  db 109 تقرس مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
هاگتسد 11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325452-077 :: 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

FIRE FIGHTING SYSTEMFIRE FIGHTING SYSTEM ناونع : : ناونع 6969

قیرح قیرح نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت رهش  بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  قیرح  ءافطا  مالعا و  رواشم  تهج  یمومع  نالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004786000025 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 209  02155337024  - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  رهش  بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  سدق  دجسم  بنج  یلامش  یئاراخب  هنازخ  تثعب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1188719461

55189611-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55337063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریذپ6011200 سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  لرتنک  هحفص 36)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6011660NSC قیرح نالعا  هحفص 36)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   4141 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لکلک هرادا   هرادا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISR4321-K9 لدم لاتنیجروا  وکسیس  رتور  هاگتسد  ود  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000481 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
ISR4321-K9 لدم لاتنیجروا  وکسیس  رتور  هاگتسد  ود  هیهت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

 . دشاب لانیجروا  دنبکآ و  ون ،  دیاب  الاک  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هی  لیوحت  لحم  ات  لقن  لمح و  هنیزه   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISR432 1-K9ISR432 1-K9  لدم لدم لاتنیجروا   لاتنیجروا وکسیس   وکسیس رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد ودود   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7272

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

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

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

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

6010143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا یژولوکنا  شخب  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000501 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TCT2690 لدم هکبش  یاهلباک  تست  دربراک  یتارباخم  یکینورتکلا و  ، یکیرتکلا یاه  متسیس  تازیهجت  رتست  الاک :  مان 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  لخاد  طیارش  هیلک  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09131433071 اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دشاب  یم 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یاهلباک   یاهلباک تست   تست دربراک   دربراک یتارباخم   یتارباخم وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا ،، یکیرتکلا یکیرتکلا یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت رتست   رتست ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  تسیل  قبط  رظن  دم  دراوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000055000039 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 305 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 50 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 175 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقدص یاقآ  یگنهامه 09155164231  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137953451 یتسپ :  دک  راهب 27 ،  ارعشلا  کلم  نابایخ  - یرادناتسا بنج  - راهب ارعشلا  کلم  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38594001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38594005-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش تسیل   تسیل قبط   قبط رظن   رظن دمدم   دراوم   دراوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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ناجنسفر ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانا ناتسرهش  ناتسرامیب  تیاس  یرون  ربیف  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092104000018 زاین :  هرامش 

ناجنسفر ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسویپ تسیل  1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب وگخساپ  نا  هب  هک  دنهد  هئارا  ار  یسامت  هرامش  ناگدننک  تکرش.تسا  یمازلا  یتسویپ  کرادم  لیمکت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717933777 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  ع -)  ) یلع ماماراولب  - ناجنسفر ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34280041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34280071-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001028 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO-SWITCH یتراجت مان   WLCA2 لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب تیاس   تیاس یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7575

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   rotorkrotork مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یتارباخم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001262 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   QLOGIC یتراجت مان   SB3810 لدم یرون  ربیف  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 142 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

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 09 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7777

(( تساوخرد تساوخرد تسویپ   تسویپ حرش   حرش وو   تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) KTC INSTRUMENT DEVICESKTC INSTRUMENT DEVICES ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) KTC INSTRUMENT DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004948 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نوتفن سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   TU890 لدم  DCS لاتیجید یتظافح  لوژام  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 9 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم کولب  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX2P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 56506   RH197P یتظافح لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENSE یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یدورو  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
داژن یرونا  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   N.D یتراجت مان   8000MC ینف هسانش  یکینورتکلا  دوید  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   DI810 لاتیجید یدورو  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6010765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  کیتورکیم  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000262 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتناراگ  یاراد  هدش و  رتسیجیر  دیاب  اه  مدوم 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هاگدورف  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 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

6010912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک سسکا  تخاس  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000039 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لرتنک سسکا  تخاس  ریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   کیتورکیم   کیتورکیم مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7979

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا تخاس   تخاس ریز   ریز ناونع : : ناونع 8080
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013449 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/23 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  kx-tda0172 کینوساناپ لوژام  تراک /  ناونع : 

14013449 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ینوناق  یکشزپ  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 07 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  دادعت و  اب  وکسیس  هکبش  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000151 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO یتراجت مان   HWIC-2FE لدم هکبش  رتور  هعطق  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  دادعت و  اب  وکسیس  هکبش  لوژام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط kx- tda0172kx- tda0172 کینوساناپ   کینوساناپ لوژام   لوژام تراک /  /  تراک ناونع : : ناونع 8181

تسا تسا هباشم   هباشم وو   یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت اباب   وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ 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 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگراب  هناماسرد  یلایر  ینف و  داهنشیپ  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000690 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN یتراجت مان   DS Gate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN DS Gate یتراجت مان   DS Gate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماسرد  یلایر  ینف و  داهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخرس زاگ  هاگشیالاپ  رجف و  کرهش  یرون  ربیف  هکبش  یحارط  هرواشم  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000273 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلحرم 3 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نوخرس زاگ  هاگشیالاپ  رجف و  کرهش  یرون  ربیف  هکبش  یحارط  هرواشم  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192641-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب هناماسرد   هناماسرد یلایر   یلایر وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ افطل   افطل ناونع : : ناونع 8383

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8484
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ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  - ناریا یلم  کناب   :: 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 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

6011284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco cp-7841 لدم  IP PHONE یشوگ هاگتسد  دیرخ 200 تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003193000029 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
Cisco cp-7841 لدم  IP PHONE یشوگ هاگتسد  تسویپ 200 لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  200 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد روما و  هرادا  لحم  رد  اه  یشوگ  لیوحت  .دنشاب  هلاسکی  ربتعم  یتناراگ  یدنب و  هتسب  نتراک  یاراد  دیرگ A و  رفیر  لانیجروا ، دیاب  اه  یشوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنهاوخ ش یسررب  تست و  اه  تروپ  اهدیلک و  درکراک  یرهاظ ، ظاحل  زا  اه  یشوگ  هیلک  هدوب ، تکرش  هدنیامن  روضح 

4516766859 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  هرادا  نامتخاس  یشبح  لالب  نابایخ  شبن  رهشمرخ  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771158-024  ، 33770038-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770278-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-392-1532 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   ... تکوس RJ45 و ، POE چیئوس راکور ،  میسقت  هبعج  ، CAT6 هکبش لباک  دیرخ  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

Cisco cp-7841Cisco cp-7841 لدم   لدم   IP PHONEIP PHONE  یشوگ یشوگ هاگتسد   هاگتسد 200200 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8585

 ...  ... وو   RJ45RJ45 تکوس   تکوس ، ، POEPOE  چیئوس چیئوس راکور ،  ،  راکور میسقت   میسقت هبعج   هبعج ، ، CAT6CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401- نادابآ یکشزپ  مولع  هاگشناد  ششوپ  تحت  طاقن  هیلک  سلریاو  هکبش  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005387000067 زاین :  هرامش 

نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس ههناماس  ررتسب  رد  مالعتسا و )...  دانسا  رد  یتساوخرد  تادنتسم  هیلک  تمیق ، داهنشیپ  روتکاف ، شیپ  زا  معا  ) تادنتسم هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا 

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384026-061  ، 53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120006 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/09/22عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا یتارباخم و  لیاسو  هورگ : نف -  لوژام   SDH تارباخم زکرم  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

یکشزپ یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد ششوپ   ششوپ تحت   تحت طاقن   طاقن هیلک   هیلک سلریاو   سلریاو هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8787

نفنف لوژام   لوژام   SDHSDH  تارباخم تارباخم زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 8888
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یزاس یصوصخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکهار یرادا  - یلام یاهرازفا  مرن  ههام  ینابیتشپ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000083 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* تسا یمازلا  روتکاف  شیپپ  هئارا  دشاب * یم  داهنشیپ  یسررب  کالم  یمازلا و  صاخ  طیارش  لیاف  رد  جردنم  دراوم  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0145907 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lan card 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

ناراکهار ناراکهار یرادا   یرادا -- یلام یلام یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ههام   ههام   1616 ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8989

lan cardlan card ناونع : : ناونع 9090
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EHWIC 1G SFP CU، 34 لوژام هاگتسدکی  ، 1941 رتور هاگتسدکی  ، WIC-2T رتور لوژام  هاگتسد  36 ، 1841 رتور هاگتسد   36 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قبط  CTE-S مدوم هاگتسد  CTU-S و2  سبلت مدوم  هاگتسد 

1101094842000305 زاین :  هرامش 
نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 1841  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 36 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WIC-2T لدم  WAN هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   K9/1941 لدم  ASR هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO یتراجت مان   EHWIC-D-8ESG لدم هکبش  رتور  هعطق  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 

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

تاطابترا رکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  دنالنف  هدنزاس  روشک   TELLABS هدنزاس عجرم   TELLABS یتراجت مان   CTU-S V.35 لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
موس جوم 

هاگتسد 34 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رکتبم هدننک  هضرع  عجرم  دنالنف  هدنزاس  روشک   TELLABS هدنزاس عجرم   TELLABS یتراجت مان   CTE2-S V.35 لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
موس جوم  تاطابترا 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار لانرتسکا   لانرتسکا مدوم   مدوم -- هکبش هکبش رتور   رتور هعطق   هعطق لاصتا   لاصتا لوژام   لوژام -- WANWAN  هکبش هکبش تراک   تراک -- هکبش هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 9191
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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 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011625 :: 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 

1101001017000612 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 : 
1401/09/19 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  

9292
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شرورپ شزومآ 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 16 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  رایس  هداد  زکرم  تازیهجت  زکرم  یناسر  زورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000256 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات 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 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قبط  یا  هشیش  برد  اب   45 قمع تینوی   6 یراوید کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000304 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 70011   35x60x40 cm داعبا  cm 40 قمع تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا تمیق  داهنشیپ  هارمهب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هکبش مایت  ایسآ و  یپ  چا  متسیس ، ایاپ  ) لوبق دروم  یاه  هدنزاس  تسرهف 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هتفرگ   هتفرگ رظن   رظن ردرد   لکلک   عمج   عمج وو   هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   رایس   رایس هداد   هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت زکرم   زکرم یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 9393

یایا هشیش   هشیش برد   برد اباب     4545 قمع قمع تینوی   تینوی   66 یراوید یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 9494
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  هعبات ) هاگتسیا  زکرم و 3  رد   ) مرالآ هدننک  عمج  هاگتسد  هعومجم  یزادنا 4  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001844 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یاقآ  نفلت 09191452075  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یشیاشخب 

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

33363800-024  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ خرش  هب   LOOP تاریمعن  fom تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000382 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ خرش  هب   LOOP تاریمعن  fom تراک - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط هعبات ) ) هعبات هاگتسیا   هاگتسیا وو  33   زکرم   زکرم ردرد    ) ) مرالآ مرالآ هدننک   هدننک عمج   عمج هاگتسد   هاگتسد هعومجم   هعومجم   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9595

تسویپ تسویپ خرش   خرش هبهب     LOOPLOOP  تاریمعن تاریمعن   fomfom  تراک تراک ناونع : : ناونع 9696
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم6010091 ششوپ  تحت  زکارم  تهج  هکبش  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو 
برغ تشادهب 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6010119 مرف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 92)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتور6010246 روتروناک - سوریو -  یتنآ   secur router - tcp tp rtu protocol convertor(18 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6010579 بآ  نزاخم  اب  یتارباخم  نما  طابترا  یرارقرب  هحفص 36)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم6010702 هدش  باختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قفو  شیوداپ  سوریو  یتنآ 
( دشابیم

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6010739 حرش  هحفص 92)هب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دصر6010780 هناماس  هب  لاصتا  سیورس  بو  سمش  دنس  یلم  هسانش  یاه  هحفص 18)لوژام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هریخذ6010798 هتسب -  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس   ) تاقلعتم نیبرود و 
 ( رورس کر   UPS کسید -  دراه  زاس - 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنارفنک6010983 ویدیو  مرفتلپ  ینابیتشپ و  یزادنا و  هحفص 18)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک6011078 سنسیال 300  اب  شیوداپ  سوریو  هحفص 18)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6011149VMS ریغتم مایپ  یاهولبات  هکبش  ذوفن  هحفص 71)تست  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تاطابترا6011670 تاعالطا و  یروانف  رازفا ،  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هئارا 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6011681 تازیهجت  هحفص 92)مالقا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6011703 لوژام  یناگیاب ،  عماج  رازفا  مرن  دنمشوه ،  یناگیاب  هحفص 18)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6011723 - هتسب رادم  نیبرود  هکبش -  تنیالک  نیت   - HDMI 2.0V لباک یتراظن (  تازیهجت  نیبرود و 
 ..( سنسیال و رازفا  مرن  تراک  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن  هتسب 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شیپ6011751 قبط  هعبات  بعش  ناتسرل و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ 
تسویپ دادرارق  سیون 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VMS ریغتم مایپ  یاهولبات  هکبش  ذوفن  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000212 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VMSVMS ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات هکبش   هکبش ذوفن   ذوفن تست   تست ناونع : : ناونع 9797
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  تهج  هظفاح  یاراد  مراهچ  هاگشیالاپ  لوکساب  هب  لاصتا  لباق  یا  هداج  نت  لوکساب 60  روتاکیدنا )  رگشیامن (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ذشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تاعالطا - 

1101096783000437 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هداز یعاد  رفعج  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   Ton 60 تیفرظ کیتاموتا  مامت  لوکساب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  تاعالطا -  یزاس  هریخذ  تهج  هظفاح  یاراد  مراهچ  هاگشیالاپ  لوکساب  هب  لاصتا  لباق  یا  هداج  نت  لوکساب 60  روتاکیدنا )  رگشیامن (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  قبط  هدوب  هباشم 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316470-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوکساب لوکساب هبهب   لاصتا   لاصتا لباق   لباق یایا   هداج   هداج نتنت     6060 لوکساب   لوکساب روتاکیدنا )  )  روتاکیدنا رگشیامن (  (  رگشیامن ناونع : : ناونع 9898
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6011530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( EXTRA LIFE FLAT SCREEN  ) هرامش 0140221 هب  تخاس  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  .ددرگ 

1101093985006946 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فورظ قرو و  دیلوت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SCREEN یتراجت مان   495x500 mm داعبا  JSVL-05 لدم  pressure screen هاگتسد یزلف  یروت  الاک :  مان 
روباشین ییاوقم 

ددع 150 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدنزاس  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148796-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

pressure screenpressure screen هاگتسد   هاگتسد یزلف   یزلف یروت   یروت -- EXTRA LIFE FLAT SCREENEXTRA LIFE FLAT SCREEN  تخاس تخاس یاضاقت   یاضاقت ناونع : : ناونع 9999
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیا 500 یرتیل ) 10  ) ینغور رنیت  رتیل  1160  ( یرتیل نلاگ 20  ) زبس یلودج  قارب  همین  ینغور  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیل 1160  ( یرتیل نلاگ 20 دیفس ( یلودج  قارب  همین  ینغور  گنر 

1201001258000098 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتیا 500 یرتیل ) 10  ) ینغور رنیت  رتیل  1160  ( یرتیل نلاگ 20  ) زبس یلودج  قارب  همین  ینغور  گنر  - 
رتیل 1160  ( یرتیل نلاگ 20 دیفس ( یلودج  قارب  همین  ینغور  گنر 

زبس یاضف  تامدخ  یرادهگن و  الاک :  هورگ 
رتیل  2,820 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

تسویپ تسیل  قبط  دوش  لیوحت  هیردیح 2 تبرتو  راطع  یتعنص  کرهش  ود  رد  اهالاک  لیوحت  لحم 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج قارب   قارب همین   همین ینغور   ینغور گنر   گنر رتیا   رتیا 500500 یرتیل ) ) یرتیل 1010  ) ) ینغور ینغور رنیت   رنیت رتیل   رتیل 1 1601 160  ( ( یرتیل یرتیل 2020 نلاگ   نلاگ  ) ) زبس زبس یلودج   یلودج قارب   قارب همین   همین ینغور   ینغور گنر   گنر ناونع : : ناونع
رتیل رتیل 1 1601 160  ( ( یرتیل یرتیل 2020 نلاگ   نلاگ )) دیفس   دیفس

100100
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رهش نیرز  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 23 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدش دیدجت  ) یروف رنیت  درز -  دیفس و  یئزج  ود  یکیفارت )  ) گنر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093283000058 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سوتول نیزر  گنر و  هدنزاس  عجرم  سوتول  یتراجت  مان   kg 25 یزلف لطس   WTR01 گنر دک  دیفس  ماف  یکیفارت  تسالپومرت  یئزج  ود  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ایسآ سوتول  نیزر  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ 
لطس 31 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
ایسآ سوتول  نیزر  گنر و  هدنزاس  عجرم  سوتول  یتراجت  مان   kg 25 یزلف لطس   YTR01 گنر دک  درز  ماف  یکیفارت  تسالپومرت  یئزج  ود  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ایسآ سوتول  نیزر  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم 
لطس 31 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
یروف رنیت   Lit 200 مجح هکشب  یروف  رنیت  الاک :  مان 

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

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف تقد  همیمض  مالعتسا و  گرب  هب  امتح  .تسا  هدش  باختنا  هباشم  الاک  ناریا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471837114 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235060-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235434-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هدش هدش دیدجت   دیدجت )) یروف یروف رنیت   رنیت درز -  -  درز وو   دیفس   دیفس یئزج   یئزج ودود   یکیفارت ) ) یکیفارت  ) ) گنر گنر ناونع : : ناونع 10 110 1
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جوسای یرادرهش   :: 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 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

6010444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ولیک .  ریگ 50  مرج  کال  - 3 ولیک یعزج 1000  ود  درز  کیفارت  گنر  ولیک 2 - یعرج 1000  ود  دیفس  کیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت ابدشاب  یم 

1101005697000084 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دولانیب تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  دولانیب  یتراجت  مان   kg 250 یکیتسالپ هکشب  گنر 5672  دک  دیفس  کیفارت  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 
هکشب 1000 دادعت : 

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

هدهع هب  لمح  هنیزه  نمض  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  تدوع و  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هیهت  تیفیک  نیرتهب  اب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولیک ولیک   5050 ریگ   ریگ مرج   مرج کالکال   - - 33 ولیک ولیک   10001000 یعزج   یعزج ودود   درز   درز کیفارت   کیفارت گنر   گنر - - 22 ولیک   ولیک   10001000 یعرج   یعرج ودود   دیفس   دیفس کیفارت   کیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 102102
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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 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  تسویپ / طیارش  ینف و  تاصخشم  تسیل و  قباطم  اقیقد  رالوس  نز  کمشچ  غارچ  متیا   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق یگنهامه 07731372139  ههام / کی 

1101093035000712 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412006202   40x35 cm داعبا رالوس  هناخ  کت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 86 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ههام کی  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  تسویپ / طیارش  ینف و  تاصخشم  تسیل و  قباطم  اقیقد  رالوس  نز  کمشچ  غارچ  متیا   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالوس رالوس نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ متیا   متیا   66 ناونع : : ناونع 103103
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دم تراپربون  دنرب  اب  رظن  دروم  سانجا   ) ناتسا هزوح  یاه  روحم  یزاس  نمیا  تهج  یسیلپ  نز و  کمشچ  غارچ  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب ( ) یم  تراظن  هاگتسد  رظن 

1101000278000273 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ALL-24 لدم  LED نز کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رظن رظن دمدم   تراپربون   تراپربون دنرب   دنرب اباب   رظن   رظن دروم   دروم سانجا   سانجا  ) ) ناتسا ناتسا هزوح   هزوح یاه   یاه روحم   روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یسیلپ   یسیلپ وو   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب ( ) ( ) دشاب یمیم   تراظن   تراظن هاگتسد   هاگتسد

104104
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هناخ هراقن  یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  ینلیتا  یلپ  سنج  یکدوک  دهم  یبیکرت  یزاب  هعومجمو  هرسرسو  یکراپ  هلابز  لطسو  یزلف  هرفن  هس  یکراپ  تکمین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کراپ  لحم  رد  لیوحت  لماک و  ینف 

1101099729000001 زاین :  هرامش 
رزخاب ناتسرهش  هناخ  هراقن  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

دالوف نجورب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  هرفن  هس  یکراپ  تکمین  الاک :  مان 
ددع  4 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نهیم تراجت  دهم  هدننک  هضرع  عجرم   MTM یتراجت مان  یزلف  ینغور   R730 لدم یکراپ  هلابز  لطس  الاک :  مان 

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

هداز لعزم  میعن  هدننک  هضرع  عجرم   LCF یتراجت مان  الاب  هب  لاس  ناکدوک 3  صوصخم  کچوک  زیاس  لدم 1-5577-0178  هرسرس  یزاب  بابسا  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
سراف نایسراپ  یزاب  رصق  هدننک  هضرع  عجرم  لاس  ینس 14-4  هدودحم  لدم 4073  ینلیتا  یلپ  سنج  یکدوک  دهم  یبیکرت  یزاب  هعومجم  الاک :  مان 

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

زرخاب یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9599137479 یتسپ :  دک  هناخراقن ،  یاتسور  یزکرم  شخب   - زرخاب ناتسرهش  یوضر  ناسارخ  زرخاب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54823777-051  ، 54823497-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54823497-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکدوک یکدوک دهم   دهم یبیکرت   یبیکرت یزاب   یزاب هعومجم   هعومجم وو   هرسرس   هرسرس وو   یکراپ   یکراپ هلابز   هلابز لطس   لطس وو   یزلف   یزلف هرفن   هرفن هسهس   یکراپ   یکراپ تکمین   تکمین ناونع : : ناونع 105105
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/12عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/30 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ سکع  تاعالطا و  قبط  ) یکیفارت یا  هبرگ  مشچ  روتکلفر  ناونع : 

14013556 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6011179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب یزادنا  هارو  تست  بصن  یحارطرغت  لماش  هطخود  حرط  یاتساررد  لینبآ  هاگتسیا  یکیرتکلا  میالع  بصن  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسادانسا

1101001494000171 زاین :  هرامش 
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ روتکلفر   روتکلفر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب یزادنا   یزادنا هارو   هارو تست   تست بصن ، ، بصن یحارطرغت ،  ،  یحارطرغت لماش   لماش هاگتسیا   هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا میالع   میالع بصن   بصن لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 152 ھحفص 80 
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سابعردنب یرادرهش   :: 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 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

6011282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زاین  دروم  مالقا  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000059 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412002202   50x35 cm داعبا  cm 3 عافترا یا  هداج  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 2032 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  تسیل و  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) یزکرم ناتسا  هزوح  دیبسالگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000271 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 هسیک  G111 دک دیبسالگ  هدننک  قارب  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا وو   تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 108108

دیبسالگ دیبسالگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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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ترایز جح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6011777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SD-5A445XAHNR هتسبرادم نیبرودددع  2 دادع دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ایوپ لدم  لدریشرازفا  مرن  سنسیالددع  20 دادعت

1101010064000060 زاین :  هرامش 
ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6011149VMS ریغتم مایپ  یاهولبات  هکبش  ذوفن  هحفص 71)تست  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ایوپ ایوپ لدم   لدم لدریشرازفا   لدریشرازفا مرن   مرن سنسیالددع   سنسیالددع 2020 دادعت دادعت   SD-5A445XAHNRSD-5A445XAHNR هتسبرادم   هتسبرادم نیبرودددع   نیبرودددع 22 دادع دادع دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

زا 152 ھحفص 82 
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نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000028 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتسا  لیافو  تاصخشماب  قباطم  نانمس  یدعس  نادیم  یکناویا - - دورهاش یزکرم  - راسمرگ یزکرم  بعش  تهج  پالور )  ) یقرب هرکرک  بصنو  هیهت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هنهد  1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  مالعتسا  یاه  لیاف  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاهداهنشیپ  هب  تروصنیاریغرد  ددرگ  جرد  هبعش  تمیق 4 عومجم  تروص  هب  تسیاب  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: 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

هعلق هس  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6010101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 11 11 1 1

هرجنپ هرجنپ وو   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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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تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  هرجنپ  برد و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  تالوصحم  هیلک 

1101005745000003 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  هعلق  هس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیوزق هشیش  هدننک  هضرع  عجرم  نیوزق  هشیش  هدنزاس  عجرم   mm 4+6 تماخض هداس  حرط  دیفس  هرادج  ود  هشیش  الاک :  مان 
ماج 5 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
برد لارام   UPVC ییالول رد  الاک :  مان 

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

رد نالیچآ  هدننک  هضرع  عجرم  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یعبرم  رتم  داعبا  کیرب  لامرت  یموینیمولآ  هرادج  ود  هرجنپ  الاک :  مان 
عبرم رتم  16 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   200x400 cm داعبا  mm 40 تماخض هداس  حرط  هرادج  ود  هشیش  الاک :  مان 

ماج 5 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  شینات  تعنص  داپسا  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم   ES-24 لدم  110x120 cm داعبا تام  تیروکس  یا  هشیش  سنج  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
شینات تعنص  داپسا  یتعنص  هورگ 

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

نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  ناکدرا  یتراجت  مان   GL1 لدم  80x217 cm زیاس تیروکس  هشیش  هداس  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هعلق هس  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9789144474 یتسپ :  دک  هعلق ،  هس  یرادرهش  ملعم  راولب  هعلق  هس  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32893504-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32893501-056 :: 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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ناینابایخ دیهش  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  زکرم   :: 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 20 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  تاصخشم  اب  یرتم  موب 6 اب  راد  یا  لا  اتب  تکرش  یدیلوت  یپوکسلت  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090863000003 زاین :  هرامش 

ناینابایخ دیهش  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

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

.دشاب لحم  رد  لیوحت   . دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هاگتسد  یزادنا  ارو ه  بصن  .دریگ  رارق  یداهنشیپ  تمیق  کالم  مالعتسا  مرف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هئارا  هدنشورف  طسوت  لماک  روطب  هاگتسد  ینف  تاصخشم  هیلک.ددرگ  هئارا  یزادنا  هارو  بصناب  تمیق.دشابربتعم  تازیهجت  یارادو  لخاد  دیلوت  هاگتسد 

9816153366 یتسپ :  دک  یباسح ،  روسفرپ  نادیم  زا  دعب  هاگشناد -  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294871-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294878-054 :: 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

مالعتسا مالعتسا مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم اباب   یرتم   یرتم 66 موب   موب اباب   راد   راد یایا   لالا   اتب   اتب تکرش   تکرش یدیلوت   یدیلوت یپوکسلت   یپوکسلت دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دنرب  دوجو ، تروصرد  - تسا هباشم  دک  ناریا  - شکتفن ددرت  تهج  هگنل  ود  برد  یارب  الاب  ددرت  کیلوردیه  کجددعکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  یاراد  .تسا  دیئات  دروم  بوغرم 

1101091539000081 زاین :  هرامش 
زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

.تسیمازلا داتس  هناماس  رد  ینف  تاصخشم  یواح  رونکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  اب  بصن  لمح و  هنیزه 

ربتعم یتناراگ  یاراد 

3149779451 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3242501-026  ، 32542501-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32542506-026 :: 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

شکتفن شکتفن ددرت   ددرت تهج   تهج هگنل   هگنل ودود   برد   برد یارب   یارب الاب   الاب ددرت   ددرت کیلوردیه   کیلوردیه کجددعکی   کجددعکی ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  لحارم  لک  - یفرصم تاعطق  ینابیتشپ  ربتعم و  یتناراگ  اب  - یدورو برد  ییوزاب  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101093121000043 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  یتراجت  مان   PANA 31 لدم کیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  لحارم  لک  - یفرصم تاعطق  ینابیتشپ  ربتعم و  یتناراگ  اب  - یدورو برد  ییوزاب  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: 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

ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخسم  قباطم  لرتنک  سسکا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000047 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   VSHGS لدم هاتوک  یلیخ  یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  ینف  تاصخشم  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تمیق  داهنشیپ  همیمض  روتکاف  شیپ 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدورو یدورو برد   برد ییوزاب   ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 115115

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشایک ردنب  هبعش  یعامتجا  نیمات  گنیکراپ  گرزب  برد  یور  رب  بصن  تهج  زایندروم  دراوم  ریاس  هارمهب  یگنیکراپ  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005872000002 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمآت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( راشف ای  ورین  لامعا  کج   ) یراذگراب کج  الاک :  مان 

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

هیفرشا هناتسآ  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم   Nice یگنیکراپ ، کج  یداهنشیپ  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163744485 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  نابایخ 89- شبن  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42820666-013  ، 33117147-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33126177-013 :: 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

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  هدافتسا  تهج  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا  هب  مازلا  هناماس ( تسویپ  سکع  قبط  داعبا 46*12/5  رد  رچلیو  لغب  ینیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101094897002662 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGWS لدم رچلیو  ددرت  لرتنک  یرانک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتفه کی  رثکادح  شورف  روتکاف  هیوست  .هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

گنیکراپ گنیکراپ گرزب   گرزب برد   برد یور   یور ربرب   بصن   بصن تهج   تهج زایندروم   زایندروم دراوم   دراوم ریاس   ریاس هارمه   هارمه هبهب   یگنیکراپ   یگنیکراپ کجکج   ناونع : : ناونع 1171 17

رچلیو رچلیو لغب   لغب ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 152 ھحفص 88 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6011011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا برد  یلیر  کج  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14013610 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسوموبا هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000050 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   COMINFO A S یتراجت مان   BAR-BA لدم روتوم  یاراد  لیتسا  هندب  هیاپ  ود  هخاش  هس  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن هئارا  تسویپ  طیارشو  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

دیئامن ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  غلبم  انمض  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
یسوموبا هاگدورف  ارجا  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یلیر   یلیر کجکج   فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1191 19

یسوموبا یسوموبا هاگدورف   هاگدورف (( تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) ریاسو ریاسو لفق   لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 152 ھحفص 89 
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000051 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   COMINFO A S یتراجت مان   BAR-BA لدم روتوم  یاراد  لیتسا  هندب  هیاپ  ود  هخاش  هس  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن هئارا  تسویپ  طیارشو  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

دیئامن ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  غلبم  انمض  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
هگنلردنب هاگدورف  ارجا  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هگنلردنب هگنلردنب هاگدورف   هاگدورف (( تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) ریاسو ریاسو لفق   لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

زا 152 ھحفص 90 
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  .دشاب  یم  هدهاشم  لباق  تسویپ  تسیل  رد  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000378 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست  ییاراد  هرادا  یهاوگ  اب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهم نایک  یاقآ  هرامش 09022227997  اب  ینف  یگنهامه  یراک  زور  تسارح 45 دحاو  ینف  لوئسم  دیئاتو  الاک  لیوحت  زادعب 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

M6M6 لدم   لدم ییوزاب   ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 152 ھحفص 91 
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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 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ لاسرا  تادنتسم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  مالقا  تایئزج  تاصخشم و 

1101001630000086 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CR-110-I لدم  indoor یتراک بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P822/2GB لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نامرک 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایار هنایار رلرتنک   رلرتنک تراک   تراک یتراک -  -  یتراک بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد یقرب -  -  یقرب لفق   لفق ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000168 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   MAISA-AHP3XX لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زاس و  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  مالیا  یردیح  هلا  تیآ  هبعش  یریوصت  تراظن  متسیس  هلاس  هس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009039000005 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کارا یزاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2142FWD لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  حرش  هب  مالیا  یردیح  هلا  تیآ  هبعش  یریوصت  تراظن  متسیس  هلاس  هس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931415869 یتسپ :  دک  یروشک ،  نادیم  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234832-084  ، 32234826-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234829-084 :: 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 هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 124124

هبعش هبعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هلاس   هلاس هسهس   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 09 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004641000004 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزرواشک ،  یتیامح  تامدخ  تکرش  یزیر -  همانرب  تیریدم و  نامزاس  تشپ  یلع -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919619877 یتسپ : 

33676437-076  ، 33678312-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33678310-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مرف   مرف قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا اتفا  یهاوگ  هئارا  یتسویپ  تسیل  قباطم  زکرم  زیربت  یرادرهش  یزاسرهش  تنواعم  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  دیاب  هدوب و 

1101090736000006 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زیربت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپب دیاب  هدوب و  یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا  یتسویپ  تسیل  قباطم  زکرم  زیربت  یرادرهش  یزاسرهش  تنواعم  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دهاوخ دات  دروم  یموب  یاه  تکرش.ددرگ  هئارا  روتکاف  شیپ  اب  هارمه 

 : یتسپ دک  زیربت ،  یرادرهش  یبونج - راز  هلال  شبن  یماظن - میکح  ناحیروبا و  نیبام  یدازآ - نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5174643119

34767614-041  ، 2104224-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34773921-041 :: 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

هدوب هدوب یمازلا   یمازلا اتفا   اتفا یهاوگ   یهاوگ هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زکرم   زکرم زیربت   زیربت یرادرهش   یرادرهش یزاسرهش   یزاسرهش تنواعم   تنواعم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دیاب   دیاب وو  

127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6010198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  یلصا  لبرپ  دراه  نژیو )  سا   ) لدم تسویپ  لیاف  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000073 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تساوخرد  مرف  ربارب  یرتم  نیبرود 12  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050056000021 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زمرهمار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناشفا رون  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   FNA12 لدم  m 12 عافترا یهجو  دنچ  لکد  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زمرهمار رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  زمرهمار  یرادرهش  تلافسآ  هناخراک  لحم  رد  لیوحت  هیلخت و  یریگراب و  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6381656734 یتسپ :  دک  زمرهمار ،  یرادرهش  هدازغارچ  دیهش  نابایخ  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43529040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43522060-061 :: 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

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت یلصا   یلصا لبرپ   لبرپ دراه   دراه نژیو )  )  نژیو ساسا    ) ) لدم لدم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

دیرخ دیرخ تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف ربارب   ربارب یرتم   یرتم   1212 نیبرود   نیبرود لکد   لکد ناونع : : ناونع 129129
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سبط کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بیع  عفر  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090810000005 زاین :  هرامش 

سبط یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم دودح 300 ریسم  لوطدراد  ریمعت  یراک و  هدنک  زاین  ریسم  لوط  انمظ  دراد  ار  دوجوم  یاه  نیبرود  اب  طابترا  تهج  یشک  لباک  هب  زاین  زکرم  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ات 14  حبص  تغاس 10 زل  ینیسح  یاقآ  سامت 05632815911  هرامش  اب  رتشیب  عالطا  تهج  دشاب  یم 

9791813899 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  کینیلک  یلپ   - مانمگ یادهش  راولب   - نشلگ سبط   - یبونج ناسارخ  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32815910-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32815914-056 :: 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

رهشمالسا 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 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بیع   بیع عفر   عفر وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 130130

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ناونع : : ناونع 131131
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تسویپ حرش  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090320000071 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روشک راشای  نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2124SR3-ADPF40M-F لدم لسکیپاگم  تلاب 4  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
راشای نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC3613LR3-APF28K-F لدم لسکیپاگم  ماد 3  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 305 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یزاسلباک تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   m 1000 هرقرق  PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج   2x4 mm^2 عطقم حطس   NYY-O یلوتفم قرب  لباک  الاک :  مان 

کت
هرقرق 100 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کیرتکلا تراپ  هدنزاس  عجرم   PART لدم  A 10 نایرج تدش   V 240-180 ژاتلو  cm 1/80 لباک اب  راد  ترا  لاچخی  ظفاحم  الاک :  مان 

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

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3507 لدم  cm 40 عافترا  35x57 cm داعبا تینوی  یراوید 7  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 015  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TKM8052 لدم هنایار  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  رود  هار  یاه  هناماس  عیانص  هدنزاس  عجرم   SRD-4.4 GHz-16E1-11 لدم  GHz 4/4 سناکرف لاتیجید  ویوورکیام  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

رود هار  یاه  هناماس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندرکن یراذگراب  تروص  رد  دشاب  هرامش 99475 هب  هدش  pdf یاهب مالعتسا  نتم  رد  هدش  دیق  تاصخشم  قباطمانیع  دیاب  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یرادرهش  رظن  دروم  تاصخشم  زا  ریغ  تاداهنشیپ  هب  دوب ( دهاوخ  داهنشیپ  در  هلزنم  هب  هدنشورف  طسوت  هدش   pdf مالعتسا

3313778468 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ، مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  ، جیسب راولب  ، رهشمالسا رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56351166-021  ، 56344010-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56344010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  تسیل و  قبط   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یتراظن نیبرود  هاگتسد  بصن 3 دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000272 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SC3130 لدم یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط  - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد بصن  33 بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

 ( ( رورس رورس کرکر     UPSUPS کسید -  -  کسید دراه   دراه زاس -  -  زاس هریخذ   هریخذ هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود صوصخم   صوصخم سکیرتام   سکیرتام هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس  ) ) تاقلعتم تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 133133
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دراد دیرخ  قبط  تاقلعتم  نیبرود و  هب  زاین  زکرم  یتینما  حطس  ندرب  الاب  تهج  یدنویپ  اضعا  کنابو  تاقیقحت  زکرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090896000018 زاین :  هرامش 

ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-32X12 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   FAST TECHNOLOGLES یتراجت مان   C1030 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   RC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

تراجت نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR228B لدم  mm 1160 عافترا  600x800 mm داعبا تینوی  رورس 22  کر  الاک :  مان 
سودرف

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

ایشرپ هدیا  ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نوتوف  یتراجت  مان   3280T لدم هتسبرادم  نیبرود  یزیر  همانرب  لباق  لاناک  زاس 32  هریخذ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تعنص  ریژه  هدنزاس  عجرم   U9002 لدم  kVA 2 ناوت یکیرتکلا  هکبش   UPS الاک :  مان 

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

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733133 یتسپ :  دک  یناخریم ،  رتکد  نامتخاس  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  بیرق  رتکد  ناخرقاب  دیحوت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66581520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66931818-021 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کی هقطنم  نارهت  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6010831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یتسویپ  تاصخشم  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  .کینورتکلا  تظافح  تاقلعتم  تازیهجت و  تسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000150 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ رون  نیئور  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMD-100W لدم  W-LED 100 ییانشور روتکژورپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا و دروارب  تسیل.تسیمازلا  یتسویپ  تاصخشم  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  .کینورتکلا  تظافح  تاقلعتم  تازیهجت و  تسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هطوبرم  سانشراک  دات  هب  دیاب  رظن  دروم  دراوم  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  .دشابیم  تسویپ  حرش  هب  زاین  دروم  تازیهجت 

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

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

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور روتکژرپ   روتکژرپ کینورتکلا -  -  کینورتکلا تظافح   تظافح تاقلعتم   تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت تسد   تسد کیکی   ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجنس ریخبت  هاگتسیا  یتراظن  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000290 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  ینامیلس  یاقآ  یلخاد 279  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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

6011342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اهب  شسرپ  مرف  روتکاف و  شیپ  تسویپ (  قباطم  تقرس  مالعا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000103 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  52 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329006-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: 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

یجنس یجنس ریخبت   ریخبت هاگتسیا   هاگتسیا یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 135135

تقرس تقرس مالعا   مالعا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6011681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نیبرود  تازیهجت  مالقا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000238 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 

دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2
دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  35 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( نارهوخ هژیو  ) رثوک هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 137137

تراک تراک ناوخ -  -  ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هکبش -  -  هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت  -  - HDMI  2 .0VHDMI  2 .0V  لباک لباک یتراظن (  (  یتراظن تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
 ..(  ..( وو سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن

138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتراظن تازیهجت  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004868000014 زاین :  هرامش 

نارهاوخ هژیو  رثوک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

دنوامد نارتسگ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TNP1000 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ZC-360 لدم تباث  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 93 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   DC-700R لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 39 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   BC-700R لدم تباث  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 49 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-SERJ45 لدم  RJ45 لباک تکوس  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MB 564 لدم  LCD و LED نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

یمتسر بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR3204 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
عجرم نارای  تعنص  اشاپ  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  اشاپ  ناوخ  کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-500 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنتسه هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415615458 یتسپ :  دک  نایرون ،  دیهش  هچوک  یلامش  رویرهش  هدفه  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32413815-058  ، 32262860-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32427804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  هیمورا  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000083 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرتسد تهج  دیامن -  یرازگراب  هناماس  رد  هدش  روهمم  هدش و  لیمکت  تروص  هب  ار  هطوبرم  کرادم  ریاس  ءاهب و  تسرهف  لودج  یتسیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  هدش  همیمض  یاهلیاف  هب  هژورپ  کرادم  هب 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: 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

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 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

6011751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  هعبات  بعش  ناتسرل و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005530000014 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تیولا  هکنیا  حیضوت  هب  مزال  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  قبط  هعبات  بعش  ناتسرل و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب ناتسا  رد  یگدنیامن  یاراد  هک  تسا  ییاهتکرش 

6815855311 یتسپ :  دک  یرمرادناژ ،  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33300882-066  ، 33316903-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33300884-066 :: 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

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هیمورا   هیمورا هاگدورف   هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 139139

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط هعبات   هعبات بعش   بعش وو   ناتسرل   ناتسرل لکلک   هرادا   هرادا هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یباختنا  یالاکدک  انمض  ، تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  15 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000522 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاکدکزا -3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهعبافبآ  تکرش  ات  لمح  هنیزه  -2  . یرادا لحارم  ماجناو  داتو  لاسرازا  سپ  هام   2 دقن تخادرپ  هوحن  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادمرد  هارمه  نفلت  هرامش  مالعا  نینچمهو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  -4 .تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375522-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تساوخرد  مرف  ربارب  یرتم  نیبرود 12  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050056000021 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زمرهمار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناشفا رون  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   FNA12 لدم  m 12 عافترا یهجو  دنچ  لکد  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زمرهمار رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  زمرهمار  یرادرهش  تلافسآ  هناخراک  لحم  رد  لیوحت  هیلخت و  یریگراب و  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6381656734 یتسپ :  دک  زمرهمار ،  یرادرهش  هدازغارچ  دیهش  نابایخ  زمرهمار ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43529040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43522060-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 1515 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 141141

دیرخ دیرخ تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف ربارب   ربارب یرتم   یرتم   1212 نیبرود   نیبرود لکد   لکد ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن6011777 سنسیالددع  20 دادعت  SD-5A445XAHNR هتسبرادم نیبرودددع  2 دادع دادعت 
ایوپ لدم  لدریشرازفا 

هحفص 73) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

6011723 - هتسب رادم  نیبرود  هکبش -  تنیالک  نیت   - HDMI 2.0V لباک یتراظن (  تازیهجت  نیبرود و 
 ..( سنسیال و رازفا  مرن  تراک  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن  هتسب 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

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

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

6011263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یتاسیسات  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000403 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ ناینب  دابآ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   MC8 لدم یتسد  یسنارت  شوج  هطقن  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: نفلت .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوثایغ 09122462168 یاقآ  39903946

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

تساوخرد6011263 قباطم  یتاسیسات  هحفص 107)تازیهجت  )  w imwim

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

نیمات6011986 اب  تاریمعت  یرادهگن و   ، یرادرب هرهب   ، ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن و  ، تازیهجت ءاقترا 
روحم  wim تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم یتاسیسات   یتاسیسات تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 143143

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " 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 دادعت  44   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

تسویپ6010037 حرش  قباطم  یبناج  تامزاول  یترارح و  روتکتد  هحفص 49)رتست  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6010859 افطا  هحفص 49)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریذپ6011200 سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  لرتنک  هحفص 36)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6011660NSC قیرح نالعا  هحفص 36)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

لرتنک6010405 سسکا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لرتنک6010912 سسکا  تخاس  هحفص 53)ریز  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسیا6011846 لرتنک  سسکا  بصن  هحفص 36)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6011723 - هتسب رادم  نیبرود  هکبش -  تنیالک  نیت   - HDMI 2.0V لباک یتراظن (  تازیهجت  نیبرود و 
 ..( سنسیال و رازفا  مرن  تراک  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن  هتسب 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبروت نیبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ریرب   ریرب ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  نیبروت 9906099( لرتنک  متسیس  ریرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001922 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   BR لدم  mA 500-0 نایرج تدش   V 36-18 ژاتلو لانگیس  ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  ریراب  الاک :  مان 
ماسویرآ تعنص  ناروآون  هدنزاس  عجرم  ماسویرآ 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

یتابن نغور  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   VACUUM BARRIER یتراجت مان  هقیقد  رد  یطوق  تیفرظ 300   VS لدم تزا  زاگ  قیرزت  هاگتسد  الاک :  مان 
لیبدرا

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LITEON هدنزاس عجرم   1N5819HW ینف هسانش   Schottky Barrier Rectifier دوید الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   CRG2.EX1D لدم  40x115x119 mm یکیتسالپ ریراب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   FLAP BARRIER لدم یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   FORAT یتراجت مان   HTL لدم  HTL-Uart Barrier عون ریراب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نیون هنایار  ید  هدننک  هضرع  عجرم  نیون  هنایار  ید  هدنزاس  عجرم   T-56000 لدم  Flap Barrier Turnstile for additional Lane تیگ الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   FORAT یتراجت مان   HTL لدم  HTL-Voltage Barrier ریراب الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   BR701 لدم  mA 98 نایرج تدش   V 7/4 ژاتلو  RTD لانگیس ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  راجفنا  دض  ریراب  الاک :  مان 
ماسویرآ تراجت  ناروآون 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   BARRIER یتراجت مان   BR702 لدم  mA 98 نایرج تدش   V 7/4 ژاتلو  serial لانگیس ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  راجفنا  دض  ریراب  الاک :  مان 
ماسویرآ تراجت  ناروآون  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : 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

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شکتفن6010244 ددرت  تهج  هگنل  ود  برد  یارب  الاب  ددرت  کیلوردیه  یاهمتسیسکجددعکی  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لرتنک6010405 سسکا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رچلیو6010817 لغب  یاهمتسیسینیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نیبروت6010858 لرتنک  متسیس  هحفص 16)ریرب  ددرت  ( ددرت

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

طیارشو6011013 تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ 
یسوموبا هاگدورف  ( تسویپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

طیارشو6011027 تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ 
هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

یشک6010614 طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
رباع

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6010413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  امازلا  قیرح  دض  یسکوپا  گنر  بذاک و  فک  ، بذاک فقس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000164 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  131 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب حلاصم  یراک و  هدنک   ، لمح لیبق  زا  ارجا  هنیزه  دشاب ، یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  ژارتم و  قباطم  تامدخ  یارجا  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تخادرپ  لباق  ینف  دات  یرادا و  لحارم  ندومن  یطزا  سپ  تامدخ  یاهبو  دشاب  یم  هدننک  نیمات 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005111000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6012282 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
32,856,682,230 یلام :  دروآرب 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,650,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کارا  ، 3813993998 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیرح قیرح دضدض   یسکوپا   یسکوپا گنر   گنر وو   بذاک   بذاک فکفک   ،، بذاک بذاک فقس   فقس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 145145

باتفآ باتفآ یراجت   یراجت عمتجم   عمتجم هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح دضدض   قیاع   قیاع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 146146

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6010037 حرش  قباطم  یبناج  تامزاول  یترارح و  روتکتد  هحفص 49)رتست  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6010413 دض  یسکوپا  گنر  بذاک و  فک  ، بذاک فقس  هحفص 9)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

هقطنم6010427 قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6010859 افطا  هحفص 49)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریذپ6011200 سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  لرتنک  هحفص 36)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6011620 نالعا  هحفص 49)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6011660NSC قیرح نالعا  هحفص 36)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لک6011861 هرادا  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 49)رواشم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

باتفآ6012282 یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  قیرح  ( قیرح

(( 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

ییانشور6010831 روتکژرپ  کینورتکلا -  تظافح  تاقلعتم  تازیهجت و  تسد  هحفص 92)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6012089 لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 16)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6010037 حرش  قباطم  یبناج  تامزاول  یترارح و  روتکتد  هحفص 49)رتست  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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رقنس 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 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

6010509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هداس 20 نفلت  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030099000277 زاین :  هرامش 

رقنس ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع هداس 20 نفلت  یشوگ  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

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

دوش یراذگ  راب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دشابیم  هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه  ههام  هیوست 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751843137 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش   - هاپس نادیم  - رقنس رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422213-083  ، 48422100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422213-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 2020 هداس   هداس نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 147147
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تفریج هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6011512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوص تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000157 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( تباث نس  یارب   ) یقرب دناب  . 1 - 

( رایس  ) دناب . 2
رایس میسیب  نفورکیم  . 3

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

1401/09/24 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تفریج هاگشناد  رد  لیوحت  دعب  یراک  زور  تخادرپ 15  روتکاف  هئارا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب   EOS R لدم نناک  یلاتیجید  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000032 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدمحم ینام  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  نناک  یتراجت  مان   EOS 500D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  دیرخ  دنور  زا  فذح  بجوم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  دراوم  تیاعر  مدع  یتساوخرد  یالاک  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716617165 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  رتالاب  دنب  هداج  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31980220-044  ، 33728180-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31980251-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 148148

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     EOS REOS R لدم   لدم نناک   نناک یلاتیجید   یلاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 149149

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

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

زا 152 ھحفص 114 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fxar2rcbeqplq?user=37505&ntc=6011512
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6011512?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j8nq9wy4vbtca?user=37505&ntc=6011787
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6011787?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003848005  هرامش  لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985006975 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SHENZEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9889 لدم یترارح  نیبرود  اب  لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO. LTD

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

روشک  SHENZEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO. LTD هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-12 لدم یبیج  لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید رتم   رتم یتلوم   یتلوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد   :: 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

6012140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  پوکسورکیم -  CCD نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091377000011 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رازبا هدننک  هضرع  عجرم   TUCSEN هدنزاس عجرم   TUCSEN یتراجت مان   Michrome20 لدم یژولویب  پوکسورکیم  دربراک  لسکیپاگم  نیبرود 20  الاک :  مان 

بط
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لسکیپاگم ریوصتزیلانآ 18  رازفا  مرن  یرادربملیف و  یرادربسکع و  تیلباق   Amscope یناپمک پوکسورکیم   CCD نیبود  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  - روتکاف لصا  لحم - رد  لیوحت  هباشم - دک  ناریا 

دک مولع ،  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  - ینایزد یصصخت  قوف  کینیلک  - یتاقالم هار  هس  یتشهب - دیهش  نابایخ  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4916694667 یتسپ : 

32450860-017  ، 32250050-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220809-017 :: 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

یریوصت6010088 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 92)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6010109 یریوصت  تراظن  متسیس  هلاس  هس  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 92)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6010119 مرف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 92)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیل6010171 قباطم  زکرم  زیربت  یرادرهش  یزاسرهش  تنواعم  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و 
.ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  دیاب  هدوب و  یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا  یتسویپ 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لحم6010198 رد  لیوحت  یلصا  لبرپ  دراه  نژیو )  سا   ) لدم تسویپ  لیاف  قبط  نیبرود  هحفص 92)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیرخ6010267 تساوخرد  مرف  ربارب  یرتم  نیبرود 12  هحفص 92)لکد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

پوکسورکیم پوکسورکیم   CCDCCD  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 151151

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

هتسبرادم6010339 یاه  نیبرود  بیع  عفر  یشک و  هحفص 92)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6010509 هداس 20 نفلت  هحفص 16)یشوگ  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6010739 حرش  هحفص 92)هب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرادم6010766 تسیل و  قبط   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یتراظن نیبرود  هاگتسد  بصن 3 دیرخ و 
( دوش هداد  تمیق  تسویپ 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریخذ6010798 هتسب -  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس   ) تاقلعتم نیبرود و 
 ( رورس کر   UPS کسید -  دراه  زاس - 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یجنس6011248 ریخبت  هاگتسیا  یتراظن  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 92)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتوص6011512 هحفص 16)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6011681 تازیهجت  هحفص 92)مالقا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6011723 - هتسب رادم  نیبرود  هکبش -  تنیالک  نیت   - HDMI 2.0V لباک یتراظن (  تازیهجت  نیبرود و 
 ..( سنسیال و رازفا  مرن  تراک  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن  هتسب 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شیپ6011751 قبط  هعبات  بعش  ناتسرل و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ 
تسویپ دادرارق  سیون 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مرن6011777 سنسیالددع  20 دادعت  SD-5A445XAHNR هتسبرادم نیبرودددع  2 دادع دادعت 
ایوپ لدم  لدریشرازفا 

هحفص 73) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6011787 تاصخشم  اب   EOS R لدم نناک  یلاتیجید  یساکع  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6011841 رتم  یتلوم  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

شیاپ6011962 تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رهش حطس  رد  ریوصت 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6012128 نیبرود  هاگتسد  15 هحفص 92)دادعت 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 152 ھحفص 117 
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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

پوکسورکیم6012140  CCD هحفص 16)نیبرود نیبرود  ( نیبرود

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

دیرخ6012258 تساوخرد  مرف  ربارب  یرتم  نیبرود 12  هحفص 92)لکد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لرتنک6012290 یاهنیبرود  تاموزلم  ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تخاس  تایلمع  یارجا 
کیفارت

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6011671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  کسید و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000227 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

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

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2300FC MSA controller لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هاگتسد کی   ORICO OS400 مر گیگ  اب 4  ینیس  هکبش 4  تحت  زاس  هریخذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع راهچ  تیابارت  تیفرظ 12   RED Plus لدم لاتیجید  نرتسو  لانرتنیا  کسید  دراه  - 

یهلا ضیف  هرامش 09144925578  اب  لاوس  تروص  رد 

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

3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاس   زاس هریخذ   هریخذ وو   کسید   کسید دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

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

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

زا 152 ھحفص 118 
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  .رورس  تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000149 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HP STORAGEWORKS D2700 لدم رورس  دراه  دربراک  تاعالطا  زاس  هریخذ  رلرتنک  هظفحم  الاک :  مان 

زادرپرهم باتفآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج ...و  رلرتنک   ، ONVIF زا ینابیتشپ  ، هچراپکی لرتنک  زکرم  یاراد.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  .رورس  تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ قبط.دسرب  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  دیاب  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه.دوجوم  یاه  نیبرود  هیلک  یزاس  هریخذ  ینابیتشپ و 

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

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

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه تهج..دشاب  یم  زاین  دروم  ولیس  کاخ  یروآ  عمج  تهج  ینت  50 رکنوب کی  تخاس.دشاب  یم  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامرف لصاح  سامت  یفیرش  یاقآ  09127601419 اب

1101091319000127 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهعرب  لقنو  لمح  هنوگره  هنیزه  .دیآ  لمعب  دیدزاب  امتح  یراذگ  تمیقزا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 153153

ولیس ولیس کاخ   کاخ یروآ   یروآ عمج   عمج تهج   تهج ینت   ینت 5050 رکنوب رکنوب کیکی   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 154154

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6010088 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 92)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریخذ6010798 هتسب -  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس   ) تاقلعتم نیبرود و 
 ( رورس کر   UPS کسید -  دراه  زاس - 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لوکساب6011398 هب  لاصتا  لباق  یا  هداج  نت  لوکساب 60  روتاکیدنا )  هحفص 71)رگشیامن (  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تاحیضوت6011671 تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  کسید و  دراه  هحفص 118)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6012072 تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 118)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ولیس6012148 کاخ  یروآ  عمج  تهج  ینت  50 رکنوب کی  هحفص 118)تخاس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعتسا6010209 مرف  تاصخشم  اب  یرتم  موب 6 اب  راد  یا  لا  اتب  تکرش  یدیلوت  یپوکسلت  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یدورو6010394 برد  ییوزاب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6011358M6 لدم ییوزاب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

مالعتسا6010209 مرف  تاصخشم  اب  یرتم  موب 6 اب  راد  یا  لا  اتب  تکرش  یدیلوت  یپوکسلت  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6011358M6 لدم ییوزاب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6011221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009014000028 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شابلزق دادادخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم رورس  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819953438 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  تشهب  نابایخ  تسیز  طیحم  حطس  مه  ریغ  عطاقت  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33121571-086  ، 33121362-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33134430-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380DL380 لدم   لدم رورس   رورس ناونع : : ناونع 155155

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

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

زا 152 ھحفص 121 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qfyw9627aqhzw?user=37505&ntc=6011221
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6011221?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  رازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  مالعتسا 

1101005850000097 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه 05832728004-09199029022 هرامش  نیا  اب  یلامتحا  تاداریا  صقاون و  عفر  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد  یراذگ  تمیق  زا  لیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت 

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236274-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنرب هدنرب هدهع   هدهع هبهب   الاک   الاک لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا

156156
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش داتس  نامتخاس  رورس  قاتا  گنیلوک  متسیس  بیع  عفرو  گنیلوک  متسیس  اه ی  روسرپمک  ییاجباج  ماجناو  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ 

1101092126000040 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج سامت  هرامش.دشاب  یم  تسویپ  زاین  حرش  لیاف.دشاب  یم  یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  تهج  ناگ  هدننک  تکرش  طسوت  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدزاب : یگنهامه 

رتویپماک ) دحاو  )32211868- 056
( یسدنهم دحاو  ) 056-32317340

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: 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

یریوصت6010088 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 92)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریخذ6010798 هتسب -  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس   ) تاقلعتم نیبرود و 
 ( رورس کر   UPS کسید -  دراه  زاس - 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6011221DL380 لدم هحفص 121)رورس  رورس  ( رورس

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

.دشابیم6011285 هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  رازفا  تخس  تازیهجت 
.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

هحفص 121) رورس  ( رورس

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

هار و6011286 لک  هررادا   SWAP - APK رازفا مرن  ییاهن  یزادنا  هار  تهجرورس  لاوریافدیرخ و 
ناتسلگ یزاسرهش 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6012072 تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 118)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

رورس رورس قاتا   قاتا گنیلوک   گنیلوک متسیس   متسیس بیع   بیع عفرو   عفرو گنیلوک   گنیلوک متسیس   متسیس اهاه  یی   روسرپمک   روسرپمک ییاجباج   ییاجباج ماجناو   ماجناو مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 157157

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

قاتا6012146 گنیلوک  متسیس  بیع  عفرو  گنیلوک  متسیس  اه ی  روسرپمک  ییاجباج  ماجناو  مزاول  هیهت 
رورس

هحفص 121) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد هدنهد  ناشن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002152 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریدم تراجت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   LIFAN هدنزاس عجرم  نافیل 520  روتوم  هب  یدورو  یاوه  راشف  امد و  هدنهد  ناشن  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

سراپ
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   KIA MOTORS هدنزاس عجرم  ویر  روتوم  هب  یدورو  یاوه  راشف  امد و  هدنهد  ناشن  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

کدی اپیاس  یناگرزاب 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

06134177102

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن ناونع : : ناونع 158158

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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطیحم روزیلانآ  نژیسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001324 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناگرهم  ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم   PTO2000A لدم یرزیل  روسنس  زا  هدافتسا  اب  نیالنا  شجنس  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 

ناگرهم ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6010288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  حرش 

1101005011000261 زاین :  هرامش 
یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطیحم یطیحم روزیلانآ   روزیلانآ نژیسکا   نژیسکا ناونع : : ناونع 159159

تسویپ تسویپ هبهب   حرش   حرش تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 160160
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ 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 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالاصتا هارمه  هب  مهورتم 6.0255.110  رتم  یتناس  لوط 17.8  رتم  یلیم  رتم 12   PH دورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مهورتم 6.0255.120 رتم  یتناس  لوط 31  رتم  یلیم  رتم 12   PH دورتکلا

1101090260000691 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  لدم 60431100  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  یهاگشیامزآ  روتارتیت  هاگتسد  دربراک   PH لماک روسنس  الاک :  مان 
سیئوس

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

بط دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  لدم 60255110   LL Profitrode عون  pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگیم لاطبا  تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ.ددرگ  هعلاطم  امتح  همیمض  هگرب  هارمه  هب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6011038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ دض  لیتسا  سلنتساروسنس  هدنرادهگن  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14011575 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ روتارتیت   روتارتیت هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   PHPH  لماک لماک روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 16 116 1

بآبآ دضدض   لیتسا   لیتسا سلنتساروسنس   سلنتساروسنس هدنرادهگن   هدنرادهگن فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 162162
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ناویا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6011290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تساوخرد   ، هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091465000058 زاین :  هرامش 

ناویا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قباطم  تساوخرد   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6941953775 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  نابایخ  ینیمخ  ماما  نابایخ  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33238941-084  ، 33233500-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233891-084 :: 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 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد  ، ، هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 163163

وو گنیریب   گنیریب هعومجم   هعومجم الخالخ - - تخت   تخت یراون   یراون رتلیف   رتلیف هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک گنیربلور   گنیربلور وو   گنیریب   گنیریب شوب   شوب هعومجم   هعومجم هیلخت -  -  هیلخت ریش   ریش لماک   لماک گنیریب   گنیریب ناونع : : ناونع
کوی کوی لفق   لفق رشاو   رشاو وو   گنیریب   گنیریب وو   جروف   جروف هعومجم   هعومجم تازلف -  -  تازلف درون   درون کتلغ   کتلغ کیلوردیه   کیلوردیه ردنلیس   ردنلیس هتسوپ   هتسوپ وو   یدنب   یدنب بآبآ   گنیر   گنیر وو   لپلپ   روتکناک  77   روتکناک وو   روسنس   روسنس

پمپ پمپ دربراک   دربراک گنیریب   گنیریب لماک   لماک روتوم   روتوم --   Z24Z24  دایماز دایماز ناسین   ناسین تناو   تناو

164164
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 02132438  اب  قباطم   radial ball brgs تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006969 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 150 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

الخ تخت  یراون  رتلیف  هاگتسد  دربراک  گنیربلور  گنیریب و  شوب  هعومجم  الاک :  مان 
تس 25 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
الخ تحت  یراون  رتلیف  هاگتسد  دربراک  گنیربلور  گنیریب و  شوب  هعومجم  الاک :  مان 

تس 50 دادعت : 
1401/10/28 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 150 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ZHEJIANG WANGUO IMPORTANDEXPORT CO.LTD هدنزاس عجرم   Z24 دایماز ناسین  تناو  کوی  لفق  رشاو  گنیریب و  جروف و  هعومجم  الاک :  مان 
سوت نازاس  تکرح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

تس 150 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناهاپس راک  یژرنا و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HL21-10 لدم پمپ  دربراک  گنیریب  لماک  روتوم  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34146953-061  ، 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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زاریش یکشزپ  هدکشناد   :: 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 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

6011788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس /CB150 لدم ناملآ   Binder یناپمک راد  CO2 روتابوکنا هاگتسد  صوصخم   CO2 روتابوکنا روسنس  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  ههام / ود  تخادرپ  / ددع

1101090129000095 زاین :  هرامش 
زاریش یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یهاگشیامزآ نونف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LABOTECT یتراجت مان   C200 لدم یهاگشیامزآ   CO2 روتابوکنا الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود تخادرپ  / ددع هس  /CB150 لدم ناملآ   Binder یناپمک راد  CO2 روتابوکنا هاگتسد  صوصخم   CO2 روتابوکنا روسنس  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  ههام /

7134845794 یتسپ :  دک  زاریش ،  یکشزپ  هدکشناد  یرادناتسا /  بنج  دنز /  راولب  زاریش /  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32084013-071  ، 2301274-713 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2301274-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هسهس //CB150CB150 لدم   لدم ناملآ   ناملآ   BinderBinder  یناپمک یناپمک راد   راد CO2CO2 روتابوکنا   روتابوکنا هاگتسد   هاگتسد صوصخم   صوصخم   CO2CO2 روتابوکنا   روتابوکنا روسنس   روسنس // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
// ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ههام / / ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ // ددع ددع

165165

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

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

زا 152 ھحفص 129 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mqfanuglj3elc?user=37505&ntc=6011788
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6011788?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6012137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

00M111 ینف هرامش  نژیسکا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002668 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تعنص انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENVITEC هدنزاس عجرم   Oxyquant S لدم صولخ  شجنس  نژیسکا  روزیلانآ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

سیمارآ
ددع 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004348 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   PMP 71 لدم یلاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس   :: 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

07063774-093  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شجنس شجنس نژیسکا   نژیسکا روزیلانآ   روزیلانآ هعطق   هعطق روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 166166

یلاتیجید یلاتیجید راشف   راشف رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 167167
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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

امد6010059 هدنهد  هحفص 124)ناشن  روسنس  ( روسنس

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

یطیحم6010069 روزیلانآ  هحفص 124)نژیسکا  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6010288 هب  حرش  تسا  هباشم  دک  هحفص 124)ناریا  روسنس  ( روسنس

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

یهاگشیامزآ6010958 روتارتیت  هاگتسد  دربراک   PH لماک هحفص 124)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

بآ6011038 دض  لیتسا  سلنتساروسنس  هدنرادهگن  فیدر  کی  هحفص 124)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6011290 لیاف  قباطم  تساوخرد   ، هباشم دک  هحفص 124)ناریا  روسنس  ( روسنس

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

یراون6011354 رتلیف  هاگتسد  دربراک  گنیربلور  گنیریب و  شوب  هعومجم  هیلخت -  ریش  لماک  گنیریب 
ردنلیس هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الخ - تخت 

ناسین تناو  کوی  لفق  رشاو  گنیریب و  جروف و  هعومجم  تازلف -  درون  کتلغ  کیلوردیه 
پمپ دربراک  گنیریب  لماک  روتوم  - Z24 دایماز

هحفص 124) روسنس  ( روسنس

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

یناپمک6011788 راد  CO2 روتابوکنا هاگتسد  صوصخم   CO2 روتابوکنا روسنس  / هباشم دک  ناریا 
/ ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  ههام / ود  تخادرپ  / ددع هس  /CB150 لدم ناملآ   Binder

هحفص 124) روسنس  ( روسنس

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

شجنس6012137 نژیسکا  روزیلانآ  هعطق  هحفص 124)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یلاتیجید6012222 راشف  هحفص 124)رتیمسنارت  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز دنرب  قرب  تازیهجت  و  سنمیز )  ) ریگچیئوس سنمیز ، ) ) قرب ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000292 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
LOW VOLTAGE یتراجت مان   IP 54 تظافح هجرد   A 800 نایرج تدش   v 400 ژاتلو قرب  عیزوت  دربراک   MCC حرط هداتسیا  فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ولبات نامرک  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCHGEAR
ددع 30 دادعت : 

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

RELAYS,PUSHBUTTONS,INDICATOR ,CONTROL سنمیز دنرب  قرب  تازیهجت  و  سنمیز )  ) ریگچیئوس سنمیز ، ) ) قرب ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ حرش  قباطم  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  : هجوت  ... ) SWITCHES,LIGHTS

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز دنرب   دنرب قرب   قرب تازیهجت   تازیهجت وو   سنمیز ) ) سنمیز  ) ) ریگچیئوس ریگچیئوس سنمیز ، ) ، ) سنمیز )) قرب قرب ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 168168
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو زاف 48  یتارباخم 3  رژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000601 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   PS4842 دک  A 42 نایرج تدش   V 48 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  دم  چیئوس  رژراش  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقیقح 07132142882 یاقآ  تارباخم  گنیچاپسید و  حرط  یرجم  هدنباتش 07132142885/ یاقآ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک 

32455

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/12عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/30 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاصخشم  قبط  ) لاکیناکم چیئوس  ناونع : 

14013559 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو   4848 زاف   زاف یتارباخم  33   یتارباخم رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 169169

لاکیناکم لاکیناکم چیئوس   چیئوس دیرح   دیرح ناونع : : ناونع 170170

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-61-115 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 13-09-1401 13-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس  تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6011812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 171171

یچیئوس یچیئوس یبوچ   یبوچ برد   برد لفق   لفق ردنلیس   ردنلیس یچیئوس -  -  یچیئوس لفق   لفق برد - - برد هریگتسد   هریگتسد فافا -  -  یدید   چاچا   ردرد   ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  یلا 3  تخادرپ 2  شیپ 

یزردوگ 09123138548 یاقآ  اب  یگنهامه 
1101096102001068 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زورفا نکفا  رون   m 0/05 تماخض  m 0/85 ضرع  m 2 لوط فا  ید  چا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نایدمحا یجاح  عیفش  هدننک  هضرع  عجرم   MESTRE یتراجت مان  لدم 1200  برد  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
اتلد یتراجت  مان  لدم 056   cm 8 یچیئوس لفق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

روشک  LIV CO هدنزاس عجرم   TANSER LOCK یتراجت مان   mm 70 زیاس ییالط  گنر  نیپ  رایش 20  ود  دیلک  یچیئوس  یبوچ  برد  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 
دنورا تراجت  نازاس  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/09/21 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
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روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-72-122 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-73-127 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6011914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس رشرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتور6010246 روتروناک - سوریو -  یتنآ   secur router - tcp tp rtu protocol convertor(18 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6010302 تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا هحفص 53)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6010463 ربیف  هکبش  اتید  هحفص 53)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

راشف راشف چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 173173

چیئوس چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 174174

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

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

زا 152 ھحفص 136 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/en7hn9le4qug2?user=37505&ntc=6011911
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6011911?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gc7hbfd4m55ks?user=37505&ntc=6011914
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6011914?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

رهش6010579 بآ  نزاخم  اب  یتارباخم  نما  طابترا  یرارقرب  هحفص 36)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سنمیز6010713 دنرب  قرب  تازیهجت  و  سنمیز )  ) ریگچیئوس سنمیز ، ) ) قرب هحفص 131)ولبات  چیئوس  ( چیئوس

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

هریخذ6010798 هتسب -  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس   ) تاقلعتم نیبرود و 
 ( رورس کر   UPS کسید -  دراه  زاس - 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلو6010888 زاف 48  یتارباخم 3  هحفص 131)رژراش  چیئوس  ( چیئوس

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

لاکیناکم6011162 چیئوس  هحفص 131)دیرح  چیئوس  ( چیئوس

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

6011368 ... تکوس RJ45 و ، POE چیئوس راکور ،  میسقت  هبعج  ، CAT6 هکبش لباک  هحفص 53)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6011397 هحفص 131)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

لاسرا6011625 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 53) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یچیئوس6011812 یبوچ  برد  لفق  ردنلیس  یچیئوس -  لفق  برد - هریگتسد  فا -  ید  چا  هحفص 131)رد  چیئوس  ( چیئوس

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

راشف6011911 چیئوس  هحفص 131)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6011914 هحفص 131)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091701000099 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ZSD-0100042,ZRD- یاهاضاقت هب  طوبرم  یریوصتو  یتوص  یاه  متسیس  عوضوم  اب  هرامش 140124 یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 0100121,SAD-0100017,ZVD-0100145,SND-0100154

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاریش  ، 7135717991 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

ددع6010509 هداس 20 نفلت  هحفص 16)یشوگ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتوص6011512 هحفص 16)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6011681 تازیهجت  هحفص 92)مالقا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتوص6012152 یاه  متسیس  عوضوم  اب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یریوصتو

هحفص 138) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یریوصتو یریوصتو یتوص   یتوص یاه   یاه متسیس   متسیس عوضوم   عوضوم اباب   یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 175175

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

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

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

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

6010211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا ماس  زیاس 22   LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001312 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS22RF620HH لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا ماس 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام  هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور  هب  هلاس  کی  کینورتکلا  ماس  ربتعم  یتناراگ  یاراد 

کینورتکلا ماس  یتراجت  مان   LS22RF620HH لدم  in 22 زیاس  LED روتینام

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

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

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا ماس   ماس   2222 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 176176

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000227 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   P4 UNIT لدم یرادا  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تیولوا  یددع   2 رتویپماک مان  اب  یتسویپ  کرادم  نمضرد  دنیامن و  یراذگ  تمیق  هدش  هتساوخ  تاصخشم  هب  امتح  مرتحم  ناگدننک  نیمات   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا  یلوا  یاه  لدم  تاصخشم 
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  -

5714733573 یتسپ :  دک  ییامنهار ،  شبن خ  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254700-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام اباب   یرادا   یرادا هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 177177

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6010323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا امتح  تسویپ  تسیل  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  ( لماک متسیس   ) سوم دیلک و  هحفص  روتینام و  هوالعب  سوسیا  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  و 

1101003002000755 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

DELL یتراجت مان  لدم 6400   Inspiron یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح و ...  هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش تمیق  مالعا  تسویپ ،  تسیل  رد  روکذم  عون  دنرب و  یارب  طقف 

 . دشاب تسویپ ،  تسیل  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  اقیقد  تسیاب  یم  روکذم  یالاک  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لماک لماک متسیس   متسیس  ) ) سوم سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص وو   روتینام   روتینام هوالعب   هوالعب سوسیا   سوسیا هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 178178

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6010625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمهاولیک رتمویسناتپ 5  یدورو  ( نایرج هب  رتمویسناتپ  لدبم  ) رسویدسنرت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  - دوش رظن  مالعا  تساوخرد  قبط  - ئوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

1101001469001129 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شجنس اتآ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   METCO هدنزاس عجرم   FMT یتراجت مان   DOUBLE لدم یبلق  گنیروتینام  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 
بط

تس 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمهاولیک رتمویسناتپ 5  یدورو  ( نایرج هب  رتمویسناتپ  لدبم  ) رسویدسنرت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه یلخاد 135 88841182 هدننک نیمات  اب  لاسرا  - دوش رظن  مالعا  تساوخرد  قبط  - ئوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبلق یبلق گنیروتینام   گنیروتینام رسویدسنرت   رسویدسنرت تستس   یمهاولیک -  -  یمهاولیک   55 رتمویسناتپ   رتمویسناتپ یدورو   یدورو (( نایرج نایرج هبهب   رتمویسناتپ   رتمویسناتپ لدبم   لدبم )) رسویدسنرت رسویدسنرت ناونع : : ناونع 179179
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: 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 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولق ود  گنیروتینام  لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090930000161 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  4 دشاب هتشاددنوسارتلوا  مود  بورپ  یریگ  راک  هب  تیلباق  دشابیم 3 رظن  دروم  یلخاد  دیلوت  یالاک  2 دشابیم یلصا  الاکدک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  هس  باسح  هیوست  6 دشاب هلاس  ود  یتناراگ  5 دشابیم هدنشورف 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولق ولق ودود   گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع 180180
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انزا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6010778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاباگیگ و مر ddr3 و8 () ناریادام یتناراگ  اب  هاگتسد  لوف hd وhdmi وvga و3  1080 نیشولوزرو چنیا  روتینام 22  : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیاباگیگ ) مر ddr4و8 () ددع زترهاگم 4   1600 تعرس

1101092872000003 زاین :  هرامش 
انزا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   MK400 لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

مر )و( ددع زترهاگم 4   1600 تعرس تیاباگیگ و  مر ddr3 و8 و(  ( هاگتسد لوف hd وhdmi وvga و3  1080 نیشولوزرو چنیا  روتینام 22  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم هباشم  دک  ناریا  ونفورکیمورتویپماک 2 ( هب  لاصتا  میسیب  تسده  )و( هاگتسد زترهاگم 1 تعرسو 3200  تیاباگیگ  ddr4و8

6871693413 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  یوربور -  - رصعیلو راولب  - انزا انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43420364-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43420364-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تیاباگیگ   تیاباگیگ 88 وو   ddr3ddr3  مرمر ()() ناریادام ناریادام یتناراگ   یتناراگ اباب   هاگتسد   هاگتسد وو33   vgavgaوو   hdmihdmiوو   hdhd  لوف لوف   10801080 نیشولوزرو نیشولوزرو چنیا   چنیا 2222 روتینام   روتینام )) ناونع : : ناونع
(( تیاباگیگ   تیاباگیگ 88 وو ddr4ddr4 مرمر   ()() ددع ددع   44 زترهاگم   زترهاگم   16001600 تعرس تعرس

181181
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6011646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VY249HE لدم زوسیا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000139 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
 ( نایناریا نایار  ساملا  ههام  یتناراگ 36  اب  یا  ( یج  یو  یآ -  ما  ید  چا  یاهلباک  اب  هارمه  دیفس  گنر  زیاس 23/8  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  25 دادعت : 

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

اب روتکاف  شیپ   . دوش تمیق  داهنشیپ  تاصخشم  قبط  طقف  طقف و  تسادمشهاوخ  یراکزور .  هیوست 22  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  روصنیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  یرازگراب و  یتناراگ  عون  لماک و  تاصخشم 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VY249HEVY249HE  لدم لدم زوسیا   زوسیا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 182182

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

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

زا 152 ھحفص 145 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sr7t4hspbfesx?user=37505&ntc=6011646
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6011646?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6012197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یناریادیابالاکدشاب  یمن  کالمدک  ناریا  - هاگتسد G-PLUS GDM-245JN MOnitor 24 inch)10 ،) سالپ یجروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم تنامضو  یتناراگ  یاراد 

1101001010000260 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

دسرب ناسانشراک  دات  هب  دیاب  الاک  - ربتعم تنامضو  یتناراگ  یاراد  دشاب  یناریا  الاکدشاب  یمن  کالمدک  ناریا  ، تسا یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63148250-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: 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

کینورتکلا6010211 ماس  زیاس 22   LED هحفص 138)روتینام روتینام  ( روتینام

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

روتینام6010217 اب  یرادا  هحفص 138)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

6010323( لماک متسیس   ) سوم دیلک و  هحفص  روتینام و  هوالعب  سوسیا  هحفص 138)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

تس6010625 یمهاولیک -  رتمویسناتپ 5  یدورو  ( نایرج هب  رتمویسناتپ  لدبم  ) رسویدسنرت
یبلق گنیروتینام  رسویدسنرت 

هحفص 138) روتینام  ( روتینام

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

ولق6010709 ود  گنیروتینام  هحفص 138)لاتف  روتینام  ( روتینام

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

6010778( ناریادام یتناراگ  اب  هاگتسد  لوف hd وhdmi وvga و3  1080 نیشولوزرو چنیا  روتینام 22 )
تیاباگیگ ) مر ddr4و8 () ددع زترهاگم 4   1600 تعرس تیاباگیگ و  مر ddr3 و8 )

هحفص 138) روتینام  ( روتینام

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

6011646VY249HE لدم زوسیا  هحفص 138)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

لکاروا6012126 یتاعالطا  کناب  گنیروتینام  هحفص 18)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هاگتسد هاگتسد G-PLUS GDM-245JN MOnitor 24 inch) 10G-PLUS GDM-245JN MOnitor 24 inch) 10 ،)،) سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 183183

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

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

زا 152 ھحفص 146 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناشن6012188 شتآ  روتینام  ددع  کی  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسد6012197 G-PLUS GDM-245JN MOnitor 24 inch)10 ،) سالپ یج  هحفص 138)روتینام  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

تسویپ6010119 مرف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 92)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6010339 یاه  نیبرود  بیع  عفر  یشک و  هحفص 92)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریخذ6010798 هتسب -  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس   ) تاقلعتم نیبرود و 
 ( رورس کر   UPS کسید -  دراه  زاس - 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شیپ6011751 قبط  هعبات  بعش  ناتسرل و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ 
تسویپ دادرارق  سیون 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مرن6011777 سنسیالددع  20 دادعت  SD-5A445XAHNR هتسبرادم نیبرودددع  2 دادع دادعت 
ایوپ لدم  لدریشرازفا 

هحفص 73) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6012128 نیبرود  هاگتسد  15 هحفص 92)دادعت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

زا 152 ھحفص 147 
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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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  لقادح 2   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجیابرذآ نیگن   :: عبنم شورفعبنم تلهم  نیرخآ  زا  سپ  زور  لقادح 15   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6010555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرفلگ حرط  یشکهز و  یرایبآ و  هکبش  تظافح  یرادهگن و  یرادرب  هرهب  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
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   : هژورپ یلک  تاصخشم 

 - 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  نزخم 64000  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  اب  ات 3  ژاپمپ 1  یاههاگتسیا 

یپ و رآ  یج  یدالوف و  هلول  طوطخ  بعکم  رتم  هب 55000  ات 4  نزاخم 1  تاواگم ، ناوت 8  اب  ژاپمپ 1 و 2  یاههاگتسیا  مود +  شخب  لوا  دحاو  هب  طوبرم  رتمولیک 
هب قرب  هکبش  موس  دحاو  طوبرم  رتمولیک  لوط 14  هب  یلیم  ات 900  نلیتا 160  یلپ  هلول  طخ  مود +  دحاو  هب  طوبرم  رتمولیک  لوط 43  هب  یلیم  ات 1400  نلیتا 160  یلپ 

روکذم دراوم  هب  طوبرم  تاسیسأت  ریاس  تالآریش و  هچضوح  دودح 600  کیدوتاک +  تظافح  هاگتسیا   9 گنیروتینوم +  نامتخاس  یرتم و  هلت  رتمولیک +  لوط 70 
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  و 

دنرم افلج و  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ  ناتسا 
لایر  درایلیم   162 دروارب :

یسمش  هام   36 راک :  یارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای بآ  هتشر  ای  ناریا و  بآ  عبانم  تیریدم  تکرش  زا  یشکهز  یرایبآ و  یاههکبش  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  تیحالص  هدنراد  یاهتکرش  رظن  دروم  یراک  هتشر 

تازیهجت تاسیسات و 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-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

یشکهز6010555 یرایبآ و  هکبش  تظافح  یرادهگن و  یرادرب  هرهب  هحفص 148)تایلمع  روتینوم  ( روتینوم

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یشکهز یشکهز وو   یرایبآ   یرایبآ هکبش   هکبش تظافح   تظافح وو   یرادهگن   یرادهگن یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 184184

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

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

زا 152 ھحفص 148 
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تلم نازاسهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6011017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تیاباگیگ 20 تیفرظ 250   EVO 870 لدم گنوسماس  لانرتنیا   SSD دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تیابارت 5 تیفرظ 2   Elements لدم لاتیجید  نرتسو  لانرتسکا  دراه 

1201007016000019 زاین :  هرامش 
تلم نازاسهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع  20 اتسیو )  ) یماح ههام  یتناراگ 24  تیاباگیگ  تیفرظ 250   EVO 870 لدم گنوسماس  لانرتنیا   SSD دراه - 
ددع ناریا 5 ساملا  ههام  یتناراگ 24  تیابارت  تیفرظ 2   Elements لدم لاتیجید  نرتسو  لانرتسکا  دراه 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

.ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یدقن  دیرخ 

.دشاب یم  یبونج  یجابید  نارادساپ  نارهت  راب  لیوحت  لحم 

1959833551 یتسپ :  دک  پ 4 ،  ناگژم -  هچوک  یبونج -  یجابید  خ  تلود -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

79375000-021  ، 27317300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27317312-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناسنا6010074 عبانم  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  بو و  تحت  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ6010104 رزیالانآ  رتیمسنارت و  لول  هحفص 36)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتور6010246 روتروناک - سوریو -  یتنآ   secur router - tcp tp rtu protocol convertor(18 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6010303Lims یهاگشیامزآ تیریدم  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  شزومآ و   ، هحفص 18)هرواشم یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6010390SSL لاتیجید یاضما  هحفص 18)همانیهاوگ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپسک6010440 سنسیال  دیدمت  هحفص 18)سنسیال -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لدم لدم لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو لانرتسکا   لانرتسکا دراه   دراه ددع   ددع 2020 تیاباگیگ   تیاباگیگ   250250 تیفرظ   تیفرظ   EVO 870EVO 870 لدم   لدم گنوسماس   گنوسماس لانرتنیا   لانرتنیا   SSDSSD  دراه دراه ناونع : : ناونع
ددع ددع 55 تیابارت   تیابارت   22 تیفرظ   تیفرظ   ElementsElements

185185

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

رهش6010579 بآ  نزاخم  اب  یتارباخم  نما  طابترا  یرارقرب  هحفص 36)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم6010702 هدش  باختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  تاصخشم  قفو  شیوداپ  سوریو  یتنآ 
( دشابیم

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6010751 لیاف  ود  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  یتماقا  رازفا  هحفص 18)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دراه6011017 ددع  تیاباگیگ 20 تیفرظ 250   EVO 870 لدم گنوسماس  لانرتنیا   SSD دراه
ددع تیابارت 5 تیفرظ 2   Elements لدم لاتیجید  نرتسو  لانرتسکا 

هحفص 148) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سیون6011044 شیپ  قبط   RFP یکشزپ و شجنس  زکرم  عماج  هناماس  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
هدش همیمض  دادرارق 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک6011078 سنسیال 300  اب  شیوداپ  سوریو  هحفص 18)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هار و6011286 لک  هررادا   SWAP - APK رازفا مرن  ییاهن  یزادنا  هار  تهجرورس  لاوریافدیرخ و 
ناتسلگ یزاسرهش 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناراکهار6011557 یرادا  - یلام یاهرازفا  مرن  ههام  هحفص 53)ینابیتشپ 16  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6011589KASPERSKY ENDPOINT( هلاس  1  ) سوریو یتنآ  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
هارمه هب  مالعتسا  لباق  هاضق  هوق  مان  هب   SECURITY FOR BUSINESS SELECT

key file

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6011637 حرش  هب  یتساوخرد  سوریو  هحفص 18)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشیامزآ6011677 رازفا  هحفص 18)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما6011703 لوژام  یناگیاب ،  عماج  رازفا  مرن  دنمشوه ،  یناگیاب  هحفص 18)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6011707 ( تسویپ رازفا (  مرن  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6011723 - هتسب رادم  نیبرود  هکبش -  تنیالک  نیت   - HDMI 2.0V لباک یتراظن (  تازیهجت  نیبرود و 
 ..( سنسیال و رازفا  مرن  تراک  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن  هتسب 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن6011777 سنسیالددع  20 دادعت  SD-5A445XAHNR هتسبرادم نیبرودددع  2 دادع دادعت 
ایوپ لدم  لدریشرازفا 

هحفص 73) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لکاروا6012126 یتاعالطا  کناب  گنیروتینام  هحفص 18)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6012266GALEP 32 رازفا هحفص 18)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یریوصت6010088 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 92)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6010109 یریوصت  تراظن  متسیس  هلاس  هس  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 92)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6011724 هیمورا  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هژورپ 
تسویپ یاهلیاف  تاصخشم 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6011272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  شیامن  هدرپ  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروانفو تاقیقحت  تنواعم  تمالس  هدکشهوژپ 

1101090044000052 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  بصن  هنیزه  اب  هارمه  ار  روتکاف  شیپو  دشاب  هاشنامرک  ناتسرهش  یموب  دیاب  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714673159 یتسپ :  دک  تاقیقحت ،  تنواعم  هرامش 2 - نامتخاس  - یتشهب دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38363319-083  ، 38384185-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38384185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم6011272 قبط  شیامن  هدرپ  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
یروانفو تاقیقحت  تنواعم  تمالس  هدکشهوژپ  تهج  تسویپ  تسیل 

هحفص 151) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6010029 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

لرتنک6012290 یاهنیبرود  تاموزلم  ریاس  لکد و  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تخاس  تایلمع  یارجا 
کیفارت

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هدکشهوژپ هدکشهوژپ تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ.دشاب   دیرخ.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
یروانفو یروانفو تاقیقحت   تاقیقحت تنواعم   تنواعم تمالس   تمالس

186186
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