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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 یدید     55 هبنشود   هبنشود 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   203,020هکس , 000203,020 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   40رالد 1 , 2 1040 1 , 2 تاراما10 تاراما مهرد   112مهرد , 1701 12 , 170

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   198هکس ,450 , 000198 ,450 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   281رالد ,600281 سیئوس600, سیئوس کنارف   447,400447,400کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 125,000هکس , 000125, 000 , اداناک000 اداناک رالد   308رالد , 100308 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   1لایر 1 1 ,53011 1 ,530

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,94هکس 000 , 00094, 000 , وروی000 441وروی , 930441 , ژورن930 ژورن نورک   42نورک ,50042 ,500

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,910 , 00018 ,910 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ505,030505,030دنوپ نپاژ نینی   دصکی   315,320315,320دصکی

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 167167))
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 40  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 75

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 77

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 83

( یهگآ دادعت 24  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 86

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 21  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 1  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 11  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

( یهگآ دادعت 16  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

( یهگآ دادعت 8  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1400/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 15   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 15   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لاس  هس  تدم  یارب  شورف  هنایاپ  هاگتسد  قیرط 75000  زا  هدرپس  بذج  ظفح و  حرط  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راذگاو طیارش  دجاو  تکرش  هب  یکینورتکلا  تروص  هب  ار  هرامش 2001001036000065  اب  و  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  طسوت  یفیک  یبایزرا 

دیامن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ  نیمات و  لک  هرادا  مشش  هقبط  کالپ 54  نابایخ 33  شبن  دنولا  نابایخ  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

34911530-35911464 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکاوان تاعالطا  یروانف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 14  ات  ناوخارف  راشتنا  نامز  زا   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود 

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکناب هکبش  کینورتکلا و  تخادرپ  هزوح  رد  شریذپ  یاهرازبا  نیمات  مویسرسنک  رد  راکمه  باختنا  یفیک و  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب  تیریدم  هقبط 4  کالپ 50  یقرش  ورس  نابایخ  دابآ  تداعس  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ
لماع ریدم  رتفد  تیریدم  هزوح  هقبط 6  کالپ 50  یقرش  ورس  نابایخ  دابآ  تداعس  نارهت  لیوحت  لحم  سردآ 

43396661 :: 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

شورف شورف هنایاپ   هنایاپ هاگتسد   هاگتسد قیرط   قیرط زازا   هدرپس   هدرپس بذج   بذج وو   ظفح   ظفح حرط   حرط ناونع : : ناونع 11

یکناب یکناب هکبش   هکبش وو   کینورتکلا   کینورتکلا تخادرپ   تخادرپ هزوح   هزوح ردرد   شریذپ   شریذپ یاهرازبا   یاهرازبا نیمات   نیمات مویسرسنک   مویسرسنک ردرد   راکمه   راکمه باختنا   باختنا وو   یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 22
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود دیدجت  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3390801069 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082720 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  یتخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  57/600/000/000 دروارب :

لایر  2/880/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یاروش  هبتر 2  لقادح 

اه نامیپ  روما  تیبرت 6 -  یوربور  گنهرف -  نابایخ  نواعت -  راولب  یناقلاط -  نادیم  جرک -  زربلا -  ناتسا   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/151 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083007 :: هرازه هرازه تعاس 8:45دکدک   سار   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک لاعف  یاهروتارپا  یمامت  زا  کناب  یاهکمایپ  هوبنا  لاسرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نبمضت 195/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  مشش -  هقبط  هرامش 380  نامتخاس  تفن  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

64821050-64821180 :: 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

هداد هداد زکرم   زکرم یتخاسریز   یتخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

روشک روشک لاعف   لاعف یاهروتارپا   یاهروتارپا یمامت   یمامت زازا   کناب   کناب یاهکمایپ   یاهکمایپ هوبنا   هوبنا لاسرا   لاسرا ناونع : : ناونع 44
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روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت ناوخارف  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   16هرامش تعاسات  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083699 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس  - 1401/10/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  طیارش  زئاح  برجم و  لنسرپ  یریگراک  هب  اب  سامت 141  زکرم  رد  روشک  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق عوضوم  ماجنا  یارب  اهنآ  هدافتسا  دنمشوه و  یاه  هناماس  یدرکلمع  لرتنک  ددرت و  شیاپ 

لایر نیمضت 3/600/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نعت همان  یهاوگ  ای  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یکیتامروفنا  یاهتکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همانیهاوگ  ای  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  نتشاد 

هناماس یعامتجا - هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  راک  ینمیا  تیحالص  همان  یهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  یتامدخ  یاهتکرش  تیحالص 
2001003012000038

کالپ 17  قشمد  یبونج خ  نیطسلف  خزرواشک  راولب  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد  : یکیزیف تروص  هب  فلا  تکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 س / / 35 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082304 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/10/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زترهاگیگ یلا 40  یسناکرف 1  یاهدناب  رد  یرتمیلیم  جوم  یریگ  هزادنا  یاه  هناماس  نتنآ  یرس  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 601.000.000  نیمضت  هناماس 2001003051000040 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاطابترا ترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ  دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ،  ، نابایخ راذگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ

ینف 89661729- دحاو   02189662583 - 89662529 :: نفلت نفلت
02189661703

setadiran.ir CRA.IR :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زئاح زئاح وو   برجم   برجم لنسرپ   لنسرپ یریگراک   یریگراک هبهب   اباب     141141 سامت   سامت زکرم   زکرم ردرد   روشک   روشک یایا   هداج   هداج لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   اههار   اههار تیعضو   تیعضو یناسر   یناسر عالطا   عالطا وو   ییوگخساپ   ییوگخساپ ناونع : : ناونع
دنمشوه دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس یدرکلمع   یدرکلمع لرتنک   لرتنک وو   ددرت   ددرت شیاپ   شیاپ قیرط   قیرط زازا   طیارش   طیارش

55

4040 یلا   یلا   11 یسناکرف   یسناکرف یاهدناب   یاهدناب ردرد   یرتمیلیم   یرتمیلیم جوم   جوم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه هناماس   هناماس نتنآ   نتنآ یرس   یرس یزادنا  99   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
زترهاگیگ زترهاگیگ

66
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/10/12هرامش تیاغل  خروم 1401/10/5  زا   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم خروم 1401/10/22عبنم فیدر 2  خروم 1401/10/26 - فیدر 1   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082516 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  یانیمولآ  دیلوت  عمتجم  سیکلت  دحاو 21  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یانیمولآ  تکرش   wc2 رت جرب  تالاصتا  اهریگ و  هرطق  اه ، هلول  اهتروپاس ، اهلزان  اهگنیکپ   ، تست بصن و  لمح ، نیمات  هیهت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یانیمولآ دیلوت  عمتجم  مرجاج -  ناتسرهش  یلامش -  ناسارخ   :: سردآ سردآ

مان 02185193768- تبث  رتفد  :: 05832603067و 02141934  نفلت نفلت
88969737

WWW.IranAlumina.ir- WWW.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

05832272487 :: سکف :: Info@iran Alumina.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انام نایناریا  عیانص  یزاسون  شرتسگ و  ینامتخاس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش ات  خروم 1401/10/07  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراهچ

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایتوب  دالوف  هژورپ  قرب  لنوت  تعاس و  رد  بعکم  رتم  ادودح 15000  تیفرظ  هب  هناخ  هیفصت  هیحان  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، یکینورتکلا یکیرتکلا و  تازیهجت  گنیپیاپ ،  ، رچکارتسا لاکیناکم ، یاهراک  هیلک  یزادنا  هار  یزادنا و  هار  شیپ  تست ، ءارجا  بصن و  ژاتنوم ،  دادرارق :  عوضوم 

قیرح  افطا  قیقد ، رازبا  لرتنک ،
ایحا یزاس و  دالوف  هژورپ  ایتوب / عمتجم  دنرز ) تمس  هب  دابآ  رایتخا  زا  دعب   ) اضر ماما  یدنبرمک  / نامرک رهش  / نامرک ناتسا  : هصقانم عوضوم  یارجا  لحم 

یسمش هام  راک 14  ماجنا  نامز  تدم 

رد جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500,000  هصقانم  رد  تکرش  هنیزه  یکناب -  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 10.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ

نایناریا عیانص  یزاسون  شرتسگ و  ینامتخاس  تکرش  کالپ 193  یرهطم  داتسا  نابایخ  نارهت  اهداهنشیپ  میلست  هصقانم و  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
تیاغل 16 تعاس 8  زا  هناخریبد  / انام

یلخاد 343  02142565000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو اهریگ   اهریگ هرطق   هرطق اهاه ، ، هلول   هلول اهتروپاس ، ، اهتروپاس اهلزان   اهلزان اهگنیکپ   اهگنیکپ  ، ، تست تست وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح نیمات   نیمات هیهت   هیهت -- دحاو دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
wc2wc2 رترت جرب   جرب تالاصتا   تالاصتا

77

قرب قرب لنوت   لنوت وو   تعاس   تعاس ردرد   بعکم   بعکم رتم   رتم   1500015000 ادودح   ادودح تیفرظ   تیفرظ هبهب   هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت هیحان   هیحان یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش لوا  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  تعاس 8  زا   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:15

مج ماج   :: عبنم تعاس 10:55عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083034 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زبس یاضف  راشف  تحت  یرایبآ  هناماس  یزاس  دنمشوه  یزاسون و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تامدخ 6  ماجنا  تدم 

زا ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  دیئات  همانیهاوگ  یاراد  دنراد و  ار  هصقانم  رد  تکرش  یگدامآ  هک  ینایضاقتم  هناماس 2001001070000035 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا ربتعم  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  هبتر 5 و  لقادح  اب  تازیهجت "  تاسیسات و   " ای و  بآ "  " ای هینبا " نامتخاس و  هورگ  هتشر  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس 

رد جردنم  باسح  هرامش  هب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  لایر  دانسا و 18.000  دیرخ  لایر  لایر 200.000  غلبم 218.000  زیراو  دنتسه - یعامتجا  روما  راک و  ترازو 
لایر هدرپس 1.079.301.481  یهگآ -  لصا 

یمسای نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
هکبش تیریدم  تکرش  ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یمسای -  دیشر  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  هصقانم  نویسیمک  ییاشگزاب 

ناریا قرب 
قاتا 227 تیریدم  ناتخاس  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یمسای  دیشر  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  لیوحت 

ای 02185162378  85162370 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

زبس زبس یاضف   یاضف راشف   راشف تحت   تحت یرایبآ   یرایبآ هناماس   هناماس یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه وو   یزاسون   یزاسون یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 151 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PC شور هب  تفن  رابنا  کیدتاک  تظافح  متسیس  ثادحا  یناشن و  شتآ  هناماس  اقترا  لیمکت  تشر  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 544.825.748.535 

تفن هتشر  رد  هیاپ 4  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  یعامتجا - هافر  راک و  نواعت و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد ..و  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  نامزمه  تروص  هب  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  راگ و  تفن و  هریخذ  لاقتنا / طوطخ  هتشر  ریز  زا  زاگ  و 

یهگا

نفلت 02184121442 اه  نامیپ  روما  مهدزیس  هقبط  باداش  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 0211456 و  زکرم   :: نفلت :: iets.mporg.ir monaghese.niopdc.irنفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ادودح 608299315000 تیفرظ  هب  هناخ  هیفصت  هیحان  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  یراذگاو 
قرب لنوت  تعاس و  رد  بعکم  رتم 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

PCPC  شور شور هبهب   تفن   تفن رابنا   رابنا کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس اقترا   اقترا لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ 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 :

زا 151 ھحفص 10 
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ناریا تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 14  ات  رثکادح  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/14 هبنشراهچ 

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 16   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  یشزادرپ و  تخاسریز  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 ( دادرتسا لباق  ریغ  ناریا (  تارداص  کناب  دزن  تاکرادت  لک  هرادا  باسح 0101540481007  هب  لایر  زیراو 3.000.000  هصقانم  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تارداص کناب  یکناب  کچ  ای  کناب  تساوخ  رد  بسح  دیدمت  لباق  و  زور )   4 هام (  رابتعا 3  اب  طرش  دیق و  نودب  ناریا )  تارداص  کناب  زا  ریغ  یکناب (  همانتنامض 
لایر غلبم 176.000.000.000  هب  نآ  دیسر  هئارا  هصقانم و  هدننک  رازگرب  دحاو  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  ناریا  تارداص  کناب  تاکرادت  لک  هرادا  هجو  رد  ناریا 

تعارز یاقآ  قاتا 14 )  اهدادرارق (  هریاد  هقبط 4  رهپس  نامتخاس  هرامش 85  راهب  ارعشلا  کلم  شبن  هیمس  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  تاکرادت  لک  هرادا   :: 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

مق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ن/22 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش تیاغل  زا 1401/10/11   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/10/11   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  یتینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 20.355.000.000 

یسمش  هام  کی  نامیپ  ماجنا  تدم 

لایر  نیمضت 1.018.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 2.000.000  هنیزه 

تسارح لک  هرادا  مشش  هقبط  یزکرم  یرادرهش  یداینب  دیهش  ناتسوب  بنج  ردص  یسوم  ماما  راولب  مق   :: سردآ سردآ

02530445160 :: نفلت :: www.qom.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

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ وو   یشزادرپ   یشزادرپ تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

لاوریاف لاوریاف یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسلگ ناردنزام و  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/10/07هرامش هبنش  راهچ  زور  تعاس 9  زا   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/10 هبنش  زور  تعاس 19  یلا 

داصتقا حبص   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15:35  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083046 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 8:30   - 1401/10/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ  رجف  دبنگ 4 -  تلو  ولیک  طخ 63  یرون  ربیف  یشک  میس  تایلمع  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12/562/329/374 دروارب :

ورین  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  628/116/469 نیمضت : 

:: سردآ سردآ

:: نفلت - نفلت www.setadiran.ir- www.tavanir.org.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شورف6082470 هنایاپ  هاگتسد  قیرط  زا  هدرپس  بذج  ظفح و  هحفص 5)حرط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6082720 زکرم  یتخاسریز  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سامت 6083699141 زکرم  رد  روشک  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و 
هناماس یدرکلمع  لرتنک  ددرت و  شیاپ  قیرط  زا  طیارش  زئاح  برجم و  لنسرپ  یریگراک  هب  اب 

دنمشوه یاه 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ولیک ولیک طخطخ  6363   یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک میس   میس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناوغرا سای  متسیس  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/10/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظن دروم  هدننک  نیمات  تکرش  باختنا  هب  مادقا  نشیتسا  یپ  یکناب و  کسویک  تاعطق  نیمات  هزوح  رد  طیارش  دجاو  یاهتکرش  نیب  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یمومع  ناوخارف  قیرط  زا 

دانسا رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نویلیم  کی  غلبم  هب  دانسا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ تاکرادت و  دحاو  لوا  هقبط  کالپ 7  مشش  ناتسجنران  هچوک  هینامرف  هار  راهچ  زا  رت  ناپ  نارادساپ  نارهت   :: سردآ سردآ

یرفعج یاقا   23755152 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش خیرات 1401/10/05  زا   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082906 :: هرازه هرازه تعاسات 14دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هصقانم  هرامش   ) لای 1/021/000/000 نیمضت غلبم  لایر و  رب 20/401/492/000 غلاب  یدروآرب  اب  کارا  رهش  حطس  هدایپ  رباع  یاهلپ  یزیما  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داتس 2001005111000082) هناماس 

هناماس رد  هصقانم  هرامش   ) لایر نیمضت 683/000/00  غلبم  لایر و  رب 13/648/043/123  غلاب  یدروآرب  اب  کارا  رهش  حطس  رد  یکیفارت  یاه  هدرن  بصن  ارجا و 
داتس 2001005111000083

هار لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08633136091 :: 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

نشیتسا نشیتسا یپیپ   وو   یکناب   یکناب کسویک   کسویک تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات هزوح   هزوح ردرد   هدننک   هدننک نیمات   نیمات تکرش   تکرش باختنا   باختنا هبهب   مادقا   مادقا ناونع : : ناونع 1414

یکیفارت یکیفارت یاه   یاه هدرن   هدرن بصن   بصن وو   ارجا   ارجا رهش - - رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع یاهلپ   یاهلپ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر 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 :
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دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

132 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083110 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 4 حطس  یدنورهش  یاه  تساوخرد  یکیفارت  تازیهجت  ور  هراوس  ربعم  زیهجت  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

42 رظناباب دیهش  عارگرزب  دهشم   :: سردآ سردآ

31294049 :: نفلت :: ets.mashhad.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

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

لوا تبون  مود  هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ش/18 یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/11هرامش زا   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج گنهرف   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083649 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام  ردنب  رهش  حطس  رد  ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 32/678/400/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/633/920/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06152339114016 :: 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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1616

ریوصت ریوصت شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  ات  خروم 1401/10/4  هبنشکی  زور  زا   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

ناگنز  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 12  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083792 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/25دکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک )  یبایزرا  اب  مهن (  هناخرادهار  ثادحا  لیمکت  لوا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفیک )  یبایزرا  اب  ناجنز (  ناتسا  یاه  هار  هیشاح  رد  عقاو  سرادم  لباقم  یکیزیف  یزاس  نمیا  مود  هصقانم 

یفیک )  یبایزرا  اب  رادیق (  دابآ  یلع  لپ  هیلبات ی  ثادحا  موس  هصقانم 
ناتسا حطس  فداصت  رپ  طاقن  ینایرش و  یاه  هار  رد  هدافتسا  تهج  هزیناولاگ  ریگ  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هیهت  هصقانم )  دیدجت  مراهچ (  هصقانم 

یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  هتشر  رتالاب  هبتر 5 و  لقادح  رابتعا  یاراد  یراکنامیپ و  تیحالص  زارحا  همانیهاوگ  لوا  تاصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  رتالاب  هبتر 5 و  لقادح  رابتعا  یاراد  یراکنامیپ و  تیحالص  زارحا  همانیهاوگ  موس  مود و  هصقانم 

رادهار نابایخ  قارشا  خیش  راولب  ناجنز  یناشن   :: 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

مشق دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/27  زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/10/07  زا   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083976 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  سار   - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق هریزج  حطس  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  ریمعت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناسنا  یورین  دزمتسد  لقن و  لمح و  تالآ و  نیشام  حلاصم  نیمات  لماش 

لایر  31.386.922.215 دروآرب :

یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.600.000.000 نیمضت :

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  راشتنا  تبون  ره  هنیزه 
لایر نویلیم  جنپ  غلبم 5.000.000  دانسا : دیرخ 

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  اهدادرارق -  روما  یقوقح و  تیریدم  نامتخاس  نمهب  ردنب  هکسا  مشق -  دازآ  هقطنم  نامزاس  هصقانم  دانسا  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
مشق نمهب  ردنب  هلکسا  رد  عقاو  اهدادرارق  یقوقح و  روما  تیریدم  رتفد  ییاشگزاب :

35252150-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35241706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگ ریگ هبرض   هبرض وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت لپلپ -  -  هیلبات  یی   هیلبات ثادحا   ثادحا سرادم -  -  سرادم لباقم   لباقم یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا هناخرادهار -  -  هناخرادهار ثادحا   ثادحا لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا حطس   حطس فداصت   فداصت رپرپ   طاقن   طاقن وو   ینایرش   ینایرش یاه   یاه هار   هار ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج هزیناولاگ   هزیناولاگ

1818

لیردراگ لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ریمعت   ریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهلزان6082516 اهگنیکپ   ، تست بصن و  لمح ، نیمات  هیهت  - دحاو لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
wc2 رت جرب  تالاصتا  اهریگ و  هرطق  اه ، هلول  اهتروپاس ،

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

90-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم  لکد 4 و 8  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد کرحتم  نیبرود  یارب  کتسد  یرتم و  شش  عافترا  رد  تباث  نیبرود  بصن  هیاپ  هارمه  هب  رتمیلیم  قرو 8  اب  کی  هجرد  مرگ  هزیناولاگ  یهجو  یرتم 8  لکد 8 

ددع دادعت 100  هب  یرتم  عافترا 8 
ددع دادعت 50  هب  تباث  نیبورد  بصن  هیاپ  هارمه  هب  رتمیلیم   4 قرو اب  کی  هجرد  مرگ  هزیناولاگ  یهجو  یرتم 8  لکد 4 

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

:: سردآ سردآ

راگنرود 04134447089 34496274-04134448095 :: 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

یرتم یرتم   88 وو     44 لکد   لکد دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2020

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرمود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5-2500-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  خروم 1401/10/5  تعاس 10  زا   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 19عبنم ات  زا 1401/10/19   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082886 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

زور هژورپ 180  تدم  لایر -  دروارب 120.000.000.000 

لایر نیمضت 6.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

70-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تفن ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دات  لایر -   4.800.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 04134448095 و 34496274 نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

34447089-041 :: 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

هطوبرم هطوبرم یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   کرحم   کرحم تباث ،  ،  تباث عون   عون زازا     IPIP هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   246246 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2222

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

92-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  تاسیسات  نکاما و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34496274-04134448095 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: 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

ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004361000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084023 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاههاگدورف تهج  هطوبرم  یبناج  تازیهجت  کرحتم و  تباث ، عون  زا  ( IP) هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسوموبا ) هگنل - ردنب  سابعردنب - ) ناگزمره ناتسا 

ناگزمره  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیرخ ناگزمره ، ناتسا  یاههاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناتسا یاههاگدورف  تهج  هطوبرم  یبناج  تازیهجت  کرحتم و  تباث ، عون  زا  ( IP) هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  و 
( یسوموبا هگنل - ردنب  سابعردنب - ) ناگزمره

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/02/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سابعردنب زاورپ 655  یادهش  یللملا  نیب  هاگدورف  ینیمخ  ماما  راولب   ، 7916994139 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهلزان6082516 اهگنیکپ   ، تست بصن و  لمح ، نیمات  هیهت  - دحاو لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
wc2 رت جرب  تالاصتا  اهریگ و  هرطق  اه ، هلول  اهتروپاس ،

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تاسیسات تاسیسات وو   نکاما   نکاما کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2323

ناتسا ناتسا یاههاگدورف   یاههاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

ریوصت6083649 شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگرب  30000 ادودح درونجب  اضر  ماما  ناتسرامیب  یلام  دحاو  دانسا  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003256 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هگرب دادعت  30000 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمزالا یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  زوجم  مزال و  یاهزوجم  ذخا  یاهلاس 1400-1399  رد  اضر  ماما  ناتسرامیب  یلام  دحاو  دانسا  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  رجاهم  یاقآ  یلخاد 190  هرامش 05832228111  اب  رتشیب  تاعالطا  تهجدشابیم 

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

32228111-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگرب هگرب   3000030000 ادودح ادودح درونجب   درونجب اضر   اضر ماما   ماما ناتسرامیب   ناتسرامیب یلام   یلام دحاو   دحاو دانسا   دانسا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 19 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراظن یسدنهم و  رتفد  تاطابترا و  تاعالطا و  یروانف  رتفد  اب  لماعتو  یگنهامه  اب  منس  هناماس  رازفا  مرن  شزومآ  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005066000697 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن یسدنهم و  رتفد  تاطابترا و  تاعالطا و  یروانف  رتفد  اب  لماعتو  یگنهامه  اب  منس  هناماس  رازفا  مرن  شزومآ  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالسارم لاسرا  رازفا  مرن  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000136 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره  قح  و 

86712154: دئاک مناخ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2626

تالسارم تالسارم لاسرا   لاسرا رازفا   رازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسیس و ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسه هباشم  دک  ناریا  دوش  مادقا  مالعتسا  تسویپ  حرش  قباطم  هخسن  دادعت 190  یاکسا  رپساک  یتینما  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093587000313 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم   WINDOWS LOGON یتینما رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 190 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

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

هرامش اب  ینف  تاعالطا  هنوگره  تهج  دوش  مادقا  مالعتسا  تسویپ  حرش  قباطم  هخسن  دادعت 190  یاکسا  رپساک  یتینما  هتسب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  رازلگ  سدنهم   09153408547

9818969481 یتسپ :  دک  نادهاز ،  یزاگ  هاگورین  - دنبروگ هداج  رتمولیک 5  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33411587-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33411584-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرش  اب  قباطم  تکرش  یکینورتکلا  تسپ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000177 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ راک  حرش  اب  قباطم  تکرش  یکینورتکلا  تسپ  سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسه تسه هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دوش   دوش مادقا   مادقا مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هخسن   هخسن   190190 دادعت   دادعت یاکسا   یاکسا رپساک   رپساک یتینما   یتینما هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

یکینورتکلا یکینورتکلا تسپ   تسپ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 151 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sff3yxaeq754e?user=37505&ntc=6082589
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6082589?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qfdsapkhl9akf?user=37505&ntc=6082692
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6082692?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 13 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدمب  هعبات  یاهدحاو  جرک و  برغ  تشادهب  زکرم  تهج  هکبش  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092395000075 زاین :  هرامش 
جرک برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرفب ار  مزال  تقد  هدش  هتساوخ  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: 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

ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 400 دادعت.هلاس سنسیال 3 شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000063 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 400 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 3 هیوست  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسکی لاسکی تدمب   تدمب هعبات   هعبات یاهدحاو   یاهدحاو وو   جرک   جرک برغ   برغ تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم تهج   تهج هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3030

سنسیال سنسیال 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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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  یزرواشک  شزومآ  تاقیقحت و  نامزاس  تسایر  رفس  تابوصم  یرازفا  مرن  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000051 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هناماس 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 02122402300 نفلت  تسویپ -  لیاف  حرش  هب  یزرواشک  شزومآ  تاقیقحت و  نامزاس  تسایر  رفس  تابوصم  یرازفا  مرن  هناماس  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرعاش سدنهم  مناخ 

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

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

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26251661 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/1315:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 15:00:001401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083114 :: هرازه هرازه :: 1401/10/1409:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  زاین  دروم  یتینما  تازیهجت  نیالنآ  سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 6 لقادحتاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  1

هبتر 6 لقادحیتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  2
هبتر 7 لقادحتاموزلم  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  3

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

 : نفلت  05131296708 نفلت :   05131296635 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت نفلت
05131296708

Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.ir :: 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

یزرواشک یزرواشک شزومآ   شزومآ وو   تاقیقحت   تاقیقحت نامزاس   نامزاس تسایر   تسایر رفس   رفس تابوصم   تابوصم یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

یرادرهش یرادرهش زاین   زاین دروم   دروم یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامشرتیل لزان و  اب  تخوس  درادناتسا  نویسارتلیف  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000464 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6083272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153958 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ یدنبرکیپ و  هارمهب  هلاسکی   exchange یارب یاکسا  رپسک  مپسا  یتنآ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/10 نایاپ :  خیرات 

:: 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

رامشرتیل رامشرتیل وو   لزان   لزان اباب   تخوس   تخوس درادناتسا   درادناتسا نویسارتلیف   نویسارتلیف متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

یاکسا یاکسا رپسک   رپسک مپسا   مپسا یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3535
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روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* دشابیم دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  دادرارق و  هنومن  ** شهوژپ ماجنت  هرواشم و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005026000041 زاین :  هرامش 

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

هرود 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417844391 یتسپ :  دک  کالپ 85 ،  رهمگرزب  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  بالقنا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970777-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66970777-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوج شزرو 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 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناناوج شزرو و  ترازو  یراد  هاگشاب  لاتروپ  یشزرو و  یاه  هاگشاب  تّیلاعف  ۀناورپ  ۀئارا  ۀناماس  یسیونزاب  رد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(. تسویپ قبط  )

1101000013000014 زاین :  هرامش 
ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

** دشابیم دشابیم دوجوم   دوجوم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   مالعتسا   مالعتسا ردرد   تکرش   تکرش طیارش   طیارش وو   دادرارق   دادرارق هنومن   هنومن **** شهوژپ شهوژپ ماجنت   ماجنت وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3636

هاگشاب هاگشاب لاتروپ   لاتروپ وو   یشزرو   یشزرو یاه   یاه هاگشاب   هاگشاب تیلاعف   تیلاعف هناورپ   هناورپ هئارا   هئارا هناماس   هناماس یسیونزاب   یسیونزاب ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 151 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sxqsuqv4h8mja?user=37505&ntc=6083339
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6083339?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kmndcfzktsg3w?user=37505&ntc=6083380
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6083380?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  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 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  رواپ  ریاف  هلاس  سنسیال 3  هارمه  هب   FTD رمعلا مادام  سنسیال  تساوخرد  دروم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003051000062 زاین :  هرامش 
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Advanced Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم اباب   رواپ   رواپ ریاف   ریاف هلاس   هلاس سنسیال  33   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     FTDFTD  رمعلا رمعلا مادام   مادام سنسیال   سنسیال تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

3838
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166127663 یدیراورم :  یاقآ  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002850 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یدنب  هتسب  عون   Ultimate DVD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایوپ سراپ 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  کی  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت 

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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیریس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  زاین  یتکرش  مکحاب  کیریس  نامردو  تشادهب  هکبش  رد  تمدخ  تهج  نابهگن  یورین  رفن  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090661000030 زاین :  هرامش 

کیریس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رفن 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

کیریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زاین  کیریس  تشادهب  زکرم  رد  تمدخ  تهج  نابهگن  یورین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7946117971 یتسپ :  دک  ییالیب ،  یمساق  خیش  خ  کیریس -  ناتسرهش  کیریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42374968-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42374968-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3939

دشاب دشاب یمیم   زاین   زاین یتکرش   یتکرش مکحاب   مکحاب کیریس   کیریس نامردو   نامردو تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش ردرد   تمدخ   تمدخ تهج   تهج نابهگن   نابهگن یورین   یورین رفن   رفن کیکی   ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هدش  یزاس  یموب  لدم  ساسارب  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  ماظن  یزاس  هدایپ  هرواشم  رازفا و  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  // ریناوت
1101005104000295 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اشاپ ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  کیتامروفنا  یاه  حرط  رب  تراظن  هرواشم و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نارای  تعنص 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یمالغ  مناخ  یلخاد 230  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم ماظن   ماظن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هرواشم   هرواشم وو   رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 151 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2mytyshp88f8x?user=37505&ntc=6083950
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6083950?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم سانشراک  دات  اب  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  نامزاس  کینورتکلا  تسپ  یزاس  نما  تازیهجت  ددع  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  یاراد 

1201093696000108 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شزرا اب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  هطوبرم  سانشراک  دات  اب  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  نامزاس  کینورتکلا  تسپ  یزاس  نما  تازیهجت  ددع  هس  دیرخ  - 
هدوزفا شزرا  اب  هدنشورف  اب  هنیزه  لحم  رد  لیوحت  دشاب  همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب  ناسکی  روتکاف  هناماس و  رد  غلبم  رادقم و  هدوزفا 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

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

یتناراگ یاراد  هطوبرم  سانشراک  دات  اب  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  نامزاس  کینورتکلا  تسپ  یزاس  نما  تازیهجت  ددع  هس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوزفا شزرا  اب  هدنشورف  اب  هنیزه  لحم  رد  لیوحت  دشاب  همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب  ناسکی  روتکاف  هناماس و  رد  غلبم  رادقم و  هدوزفا  شزرا  اب  ربتعم 

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61639373-021  ، 88928220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88928220-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تسپ   تسپ یزاس   یزاس نما   نما تازیهجت   تازیهجت ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یهاگشناد  عماج  تیاس  بو  یحارط  یرازفا  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000099 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  لاتروپ  سراپ  یتراجت  مان  هدش  یحارط  ییاوقم  هتسب  یدنب  هتسب  عون  تیاس  بو  یحارط  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

نابات
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458205-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Symantec Endpoint Protection سوریو یتنآ  هلاسود  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000180 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  300 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد  ) هناماسرد نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس بوبو   یحارط   یحارط یرازفا   یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

Symantec Endpoint ProtectionSymantec Endpoint Protection سوریو سوریو یتنآ   یتنآ هلاسود   هلاسود سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SSL یاه یهاوگ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000181 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دحاو  3 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد  ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  رثکادح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

SSLSSL یاه   یاه یهاوگ   یهاوگ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4545
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

6082698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) لاچخی یامد  شیاپ  بو  تحت  دنمشوه و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ 

1101000257003260 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

FORAT یتراجت مان   VDC 24 ژاتلو هناخروتوم  یزاس  هنیهب  یتعنص و  لرتنک  گنیروتینام و  دربراک   HTL-RTU/PLC لدم  RTU/PLC دنمشوه رلرتنک  الاک :  مان 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دزی  نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 84 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ینایتخر ) یاقآ   ) هرامش 09151861785 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

34221222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاچخی لاچخی یامد   یامد شیاپ   شیاپ بوبو   تحت   تحت وو   دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646
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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 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:DUAL OUT PUT CURRENT SENSOR/0145080 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007767 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
-SWITCH MANUAL CONTROL -H-BA یتراجت مان   TRK5448596000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  هدننار  نیباک  یتسد  لرتنک  هعطق  دیلک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک 
ددع 5 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
MARTIN DECKER هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MARTIN DECKER یتراجت مان  یرافح  لکد  لسدول   WS-9-4-50 مگارفاید الاک :  مان 

هلغاغد حلاص  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 25 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
رذآ لیکو  ترصن  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   FPM-3191G-RCE لدم  TOUCH SCREEN لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ایمیک رهم  اکلا  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN K-BETTER ELECTRICAL یتراجت مان   TYPE A لدم زوپ  هاگتسد  دربراک  هعطق  درب  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148707-061  ، 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

P/F:DUAL OUT PUT CURRENT SENSOR/0145080P/F:DUAL OUT PUT CURRENT SENSOR/0145080 ناونع : : ناونع 4747
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  نژورتین  ویارد  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001314 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ANSALDO هدنزاس عجرم   C لدم یکیرتکا  روتروناک  روتکار  طبار و  تراک  لرتنک و  هلر  لنپ و  روتوم و  ویارد  هعومجم  الاک :  مان 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و 
تس 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط نژورتین   نژورتین ویارد   ویارد تراک   تراک ناونع : : ناونع 4848
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادرب هداد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004519000264 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  انیاس  سراپ  رادیاپ  یژرنا  هعسوت  هدنزاس  عجرم   PCM 4 لدم رگالاتید  هلول  طخ  طیارش  بایزرا  رادرب و  هداد  تبث و  هاگتسد  الاک :  مان 

انیاس سراپ  رادیاپ  یژرنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دوش عوجر  همیمض  یاه  لیاف  هب  .دشاب  یم  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  سراف  جیلخ  هاگشناد  الاک  لیوحت.ددرگ  یمن  یسررب  یمسر  روتکاف  شیپ  نودب  یاهخساپ 

یرادا لحارم  ماجنا  الاک و  تفایرد  زا  سپ  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ  .ددرگ  صخشم  لیوحت  نامز  تدم 

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3730637-0917  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادرب رادرب هداد   هداد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4949
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ناسارخ نهآ  هار  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 12 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا هاگتسیا  نزوس  رتیه  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000058 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک  ، نواعت ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  قرب  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  هتشر  هبتر 5  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یعامتجا  هافر  و 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  زبس  یاضف  اهکراپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

780 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/0714:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 14:00:001401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083122 :: هرازه هرازه :: 1401/10/0715:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماخزا برش  بآ  یزاسادج  هکبش  لاقتنا  طخ  شیاپو  لرتنک  متسیس  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  هبتر  لقادحتازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ -  هتشر  1

هبتر 3 لقادحتاعالطا  یروانف  تاطابترا و  عماج  یاهحرط  نارواشم -  هتشر  2

نامزاس  هناخریبد  ییابطابط 7- یضاق  شبن  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131293531 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.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

نیارفسا نیارفسا هاگتسیا   هاگتسیا نزوس   نزوس رتیه   رتیه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5050

ماخزا ماخزا برش   برش بآبآ   یزاسادج   یزاسادج هکبش   هکبش لاقتنا   لاقتنا طخطخ   شیاپو   شیاپو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 5151
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگتخوس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000894 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهاگیاج تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HECTRONIC یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس

ددع 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

تازیهجت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   START ITALIANO یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس یهاگیاج 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/01 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 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ژاتلو   ژاتلو هدننک   هدننک هلوزیا   هلوزیا نمیا   نمیا راجفنا   راجفنا دضدض   ریراب   ریراب -- نزاخم نزاخم تخوس   تخوس حطس   حطس نازیم   نازیم وو   امد   امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هعطق   هعطق روسنس   روسنس )) یریگتخوس یریگتخوس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
(( RTDRTD  لانگیس لانگیس

5252
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک - شیپ  تروصب  لمح  لنپ - چیودناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001319 زاین :  هرامش 

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

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم یزکرم لوژام   لوژام تقوم   تقوم یالاک   یالاک -- لنپ لنپ چیودناس   چیودناس ناونع : : ناونع 5353

ارت ارت روتپادآ   روتپادآ -- یسیس لالا   یپیپ   هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک گولانآ   گولانآ یجورخ   یجورخ تراک   تراک  - - تکپمک تکپمک رکیرب   رکیرب قرب   قرب دیلک   دیلک  - - زاف زاف هسهس   یتعنص   یتعنص نزاخ   نزاخ ناونع : : ناونع
سکاب سکاب

5454
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تخادرپ دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  دشاب /  یم  هباشم  اهدک  ناریا  مامت  نزاخ /  حرش  هب  هرامش 0134170  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا

1101093985007777 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   CAPACITOR یتراجت مان   3BHL000517P0002 لدم  MF 1500 تیفرظ  V 2660 ژاتلو زاف  هس  یتعنص  نزاخ  الاک :  مان 
ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   ABB

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

ورین لرتنک  نارآ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LS یتراجت مان   TS630 لدم  A 630 نایرج تدش  تکپمک  رکیرب  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   6ES7332-7ND02-0ABO یس لا  یپ  هدننک  لرتنک  هاگتسد  دربراک  گولانآ  یجورخ  تراک  الاک :  مان 

الاک امراک  نیرآ  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
متسیس گنر  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   HENSEL یتراجت مان  لدم 4000255  سکاب  ارت  روتپادآ  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  دشاب /  یم  هباشم  اهدک  ناریا  مامت  نزاخ /  حرش  هب  هرامش 0134170  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148783-061  ، 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 

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

زا 151 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q6dhn9yqw5rt3?user=37505&ntc=6083821
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6083821?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 23 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  نآ )  هب  قلعتم  تاعطق   ) رپمآ رکیرب 2000  بصن  ضیوعت و  لماش  روتارنژ  لرتنک  لناپ  یساسا  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09163438018

1101093985007776 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیابم هرامش  اب  یلیمکت  تاعالطا  تهج  نآ )  هب  قلعتم  تاعطق   ) رپمآ رکیرب 2000  بصن  ضیوعت و  لماش  روتارنژ  لرتنک  لناپ  یساسا  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت   09163438018

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34142761-061  ، 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رپمآ رپمآ   2 0002000 رکیرب   رکیرب بصن   بصن وو   ضیوعت   ضیوعت لماش   لماش روتارنژ   روتارنژ لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 151 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rvlw7re3fulu4?user=37505&ntc=6083908
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزراکوریق یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002093 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 5 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 20 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 8 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رظن  دروم  زکارم  رد  لیوحت  .هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد  ***

.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***
یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

نیزراکوریق نیزراکوریق یرون   یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 151 ھحفص 41 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیر ین  یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002094 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 20 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 5 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 8 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رظن  دروم  زکارم  رد  لیوحت  .هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد  ***

.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***
یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

زیر زیر ینین   یرون   یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 151 ھحفص 42 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسورس یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002092 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 20 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 5 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 8 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ناتسورس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رظن  دروم  زکارم  رد  لیوحت  .هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد  ***

.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***
یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

ناتسورس ناتسورس یرون   یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 151 ھحفص 43 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادیپس یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002091 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 20 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 5 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 8 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نادیپس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رظن  دروم  زکارم  رد  لیوحت  .هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد  ***

.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***
یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

نادیپس نادیپس یرون   یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5959

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   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنخ یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002090 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 20 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 5 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 8 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رظن  دروم  زکارم  رد  لیوحت  .هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد  ***

.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***
یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

جنخ جنخ یرون   یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 29  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم هبعش  هب  رتشیب  تاعالطا  یارب  تخاس 1364 ) لاس   ) هبعش نامتخاس  یارب  یناشن  شتآ  متسیس  یا  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف

1101091224000016 زاین :  هرامش 
نارهت هن  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

دیئامرف هعجارم  هبعش  هب  رتشیب  تاعالطا  یارب  تخاس 1364 ) لاس   ) هبعش نامتخاس  یارب  یناشن  شتآ  متسیس  یا  هرواشم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1565794314 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 29  کلم  نابایخ  یتعیرش   نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77500997-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77510481-021 :: 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

نامتخاس نامتخاس یارب   یارب یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس یایا   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب   110VDC ریژآ روفامس و  ، لانیمرت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  و 

1101001132000335 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  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 1,160 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1870-14011476 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 05-10-1401 عورش 04-10-1401 - ریاس - هورگ  رتیل - یلیم  سکتیز 150 دنرب  یدودروتکتد - تست  یرپسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم کالم   کالم وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- هناماس هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ربرب     1 101 10 VDCVDC  ریژآ ریژآ وو   روفامس   روفامس ،، لانیمرت لانیمرت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ یصوصخ   یصوصخ

6262

رتیل رتیل یلیم   یلیم 150150 سکتیز   سکتیز دنرب   دنرب یدودروتکتد - - یدودروتکتد تست   تست یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع 6363

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6083361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153758 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ لزان  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/10 نایاپ :  خیرات 

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LHD CABLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001022 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   THERMOCABLE هدنزاس عجرم   THERMOCABLE یتراجت مان  یرتم  رادقم  نتراک   f1068 لدم  LHD یترارح یلباک  روتکتد  الاک :  مان 
سرگاز روانف  نایاش 
رتم 400 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ لزان   لزان دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

LHD CABLELHD CABLE ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نورک ناریت و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، رتم ادودح 80 یشک  لباک   ، هدننک نفلت  ریژآ  یساش ، ترارحو ، دود  روتکتد  هاگتسد  قیرح 2 مالعا  لنپ  لماش  قیرح  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرطاب  ، تیالبورتسا

تسا هباشم  دک  ناریا  *
1101091626000005 زاین :  هرامش 

نورکو ناریت  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناهبهب یناریا  داجس  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  ایک  نمیا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یلزد  یتراجت  مان   SD لدم یناشن  شتآ  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نورک ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن شتآ  زوجم  همان و  تنامض  یاراد   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8531614814 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یوربور  ینیمخ - ماما  خ  ناریت - نورک ،  ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225588-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225453-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، رتم رتم 8080 ادودح   ادودح یشک   یشک لباک   لباک  ، ، هدننک هدننک نفلت   نفلت ریژآ   ریژآ یساش ، ، یساش ترارحو ، ، ترارحو دود   دود روتکتد   روتکتد هاگتسد   هاگتسد 22 قیرح   قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ لماش   لماش قیرح   قیرح مالعا   مالعا ناونع : : ناونع
یرطاب یرطاب  ، ، تیالبورتسا تیالبورتسا
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ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژوردیه زاگ  روتکتد  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001442000037 زاین :  هرامش 

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبم زاگ  اتلد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   DR.FODISCH یتراجت مان   FMD 09 لدم  DP روسنس جنس  یبد  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یتشخریم 09361825754  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  ددرگ  اضما  رهم و  امتح  تسویپ  تسیل  دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

8178615651 یتسپ :  دک  یرادرب ،  هرهب  تنواعم  نامتخاس  بنج  هاگورین  قفش خ  راولب  نها  بوذ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37871781-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37871782-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همارخ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  دادرارق  دافم  هب  هجوت  اب  لاس  کی  تدم  هب  FM200 قیرح یافطا  هناماس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093592000035 زاین :  هرامش 

همارخ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

همارخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزورون یاقآ   09390989904 .دینک تسویپ  دامن و  رهم  لیمکت و  ار  هدش  تسویپ  دادارق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7344146333 یتسپ :  دک  جع ، )  ) مئاق ترضح  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نکسم  داینب  نابایخ  همارخ  ناتسرهش  سراف  همارخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726044-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724755-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژوردیه نژوردیه زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6767

قیرح قیرح یافطا   یافطا هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6868
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مرهج ناتسرهش  سانش  قح  هللا  تیآ  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم دیاب  ناگدننک  تکرش  تسویپ  دادرارق   . لاس کی  تدم  هب   FM200 قیرح کیتاموتا  ءافطا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب زاریش  ناتسرهش  یناشن  شتا  نامزاس  دات 

1101093405000008 زاین :  هرامش 
مرهج سانش  قح  هلا  تیا  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  دیاب  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  تسویپ  دادرارق   . لاس کی  تدم  هب   FM200 قیرح کیتاموتا  ءافطا  متسیس  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب زاریش  ناتسرهش  یناشن  شتا  نامزاس 

7418715963 یتسپ :  دک  یزاسرهشو ،  هار  هرادا  یوربور  مرهج  سانش  قح  هللا  تیآراولب  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54268252-071  ، 54268259-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54268258-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  4040   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FM200FM200 قیرح   قیرح کیتاموتا   کیتاموتا ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6969
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  هکبش .  هدننکزمر  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004199000071 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش 09178718645  هب  یراصنا  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  دشابیم .  یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح 

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

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

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000199 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   FLS 304 لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هکبش .  .  هکبش هدننکزمر   هدننکزمر وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب   ctcctc زکارم زکارم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2626 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7171
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ 24 - سوام فیک و  +Asus VivoBook 15 K513EQ-BN778 15.6 inch Laptop - Black or Silver کوب تون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( گنژاوآ و  اتسیو ) ) یماح راگزاس ،  ) هچراپکی ههام 

1201001316000013 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

، راگزاس  ) هچراپکی ههام  یتناراگ 24  - سوام فیک و  +Asus VivoBook 15 K513EQ-BN778 15.6 inch Laptop - Black or Silver کوب تون  - 
( گنژاوآ و  اتسیو ) ) یماح

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریذپ یم  ماجنا  لک  هرادا  هیدات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام یتناراگ  2424   یتناراگ -- سوام سوام وو   فیک   فیک ++Asus VivoBook  15 K513EQ-BN778 15.6  inch Laptop -  Black  or S ilverAsus VivoBook  15 K513EQ-BN778 15.6  inch Laptop -  Black  or S ilver  کوب کوب تون   تون ناونع : : ناونع
(( گنژاوآ گنژاوآ وو   اتسیو ) ) اتسیو )) یماح یماح راگزاس ، ، راگزاس  ) ) هچراپکی هچراپکی

7272

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

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

زا 151 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zsmpec2tltgk4?user=37505&ntc=6082414
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6082414?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک 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 13 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000135 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

زکرم 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  تکرش  هب  زاجم   fcp زوجم یاراد  یاه  تکرش  اهنت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  تکرش  هب  زاجم  دننک  یم  نیمات  تخاسریز  تکرش  زا  میقتسم  ار  دوخ  دناب  یانهپ  هک  ییاهتکرش  اهنت 

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک 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 13 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودحمان یصاصتخا و  تروصب  هدش  صخشم  دناب  یانهپ  اب   VPNL3 یطابترا تامدخ  سیورس و  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000136 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

زکرم 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطقن رد 62  کرتشم  هب  تکرش  طسوت  دودحمان  یصاصتخا و  تروصب  هدش  صخشم  دناب  یانهپ  اب   VPNL3 یطابترا تامدخ  سیورس و  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هعومجمریز تشادهب  یاه  هناخ  تمالس و  یاههاگیاپ  تمالس ، عماجزکارم  لماش 

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 7373

دودحمان دودحمان وو   یصاصتخا   یصاصتخا تروصب   تروصب هدش   هدش صخشم   صخشم دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب     VPNL3VPNL3  یطابترا یطابترا تامدخ   تامدخ وو   سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 7474
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AVL وضع یاه  تکرش  طقف  .ددرگ  ماجنا  تسویپ  لیاف  قبط  مالقا  نیمات  هجوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004769 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   GT-802 لدم هنایار  هکبش  یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زایندیدجت  :: 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

23942729-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط  UPS یاههاگتسد یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000271 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

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

ناگدننکدیلوت زا  یگدنیامن  یاراد  یتسیاب  ناگدنهدداهنشیپ  دنشابیم ،  PEC و newave یاهدنرب زا  دادرارق  عوضوم  یاه  UPS هکنآ هب  رظن   » :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب 27873434 تاعالطا.دیامن  یراذگراب  ناریا  داتس  هناماس  رد  ار  هطوبرم  تادنتسم  هدوب و  اه  UPS نیا

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AVLAVL وضع   وضع یاه   یاه تکرش   تکرش طقف   طقف .ددرگ   .ددرگ ماجنا   ماجنا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط مالقا   مالقا نیمات   نیمات هجوت   هجوت ناونع : : ناونع 7575

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط UPSUPS یاههاگتسد   یاههاگتسد یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7676
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یخرف ) ) نارحب ناتسرامیب  یا  هنایار  یاه  هکبش  تخاسریز  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000697 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدم - دشاب یموب  یدزی و  هدننک  تکرش  طقف  ( - - یخرف ) نارحب ناتسرامیب  یا  هنایار  یاه  هکبش  تخاسریز  یزادنا  هار  بصن و  مالعتسا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یرازگ  خرنو  هعلاطمار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 8  - یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - دشاب یم  ههام  کی  دادرق 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایور دنرب   indoor یلخاد هدافتسا  تهج   CAT6UTP لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000406 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
لوط رتم   3,355 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   - ددرگ لیوحت  هدش  دیق  دنرب  اب  یرتم  هرقرق 305  تروص  هب  هبساحم و  رتم  ساسا  رب  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  زیراو  یراک  هتفه  ود  یط  ییاهن  غلبم  داتو  لیوحت  تروص  رد 

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

64464214-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یخرف ) ) یخرف )) نارحب نارحب ناتسرامیب   ناتسرامیب یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7777

نایور نایور دنرب   دنرب   indoorindoor  یلخاد یلخاد هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج   CAT6UTPCAT6UTP  لباک لباک ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هتسب 100  هکبش 2  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ود   asus پات پل  روتپادا 

ددع کی   kvm روتینام طبار 
ددع شلف 32 3

ددع هکبش 10  رچیوس 
یرتم هقلح 305  کی  هکبش  لباک 

1101093818000051 زاین :  هرامش 
جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  نارظان  نابدید  هدنزاس  عجرم   AMP یددع هبعج 100   CAT6 UMP لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   RAPITON هدنزاس عجرم   RAPITON یتراجت مان   RP-NC6UP-PUR-100 لدم  m 100 لوط  CAT6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

ناسرو ریبدت  اریو  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DANFOSS هدنزاس عجرم  فلتخم  یراک  راشف  هربیلاک  رد  طخ  رچیوس  زادنا و  هار   RT116 هعطق راشف  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ یژرنا  زیهجت  تفن 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HPFD220W-32 لدم  GB 32 تیفرظ  USB یرومم شلف  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   OCT یتراجت مان   KVM لدم  USB طبار لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   PA-1900-24 لدم هنایار  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یریگناهج  یاقآ  سامت 09175751368  هرامش  اب  الاک  هیدات  یگنهامه  تهج  ههام  تخادرپ 2  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف

7884157868 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  تشادهب  زکرم  داتس  یروهمج  راولب  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391256-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390236-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kvmkvm  روتینام روتینام طبار   طبار - -   asusasus پات   پات پلپل   روتپادا   روتپادا هتسب -  -  هتسب   22 هکبش   هکبش تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 7979

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

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

6082948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تمیق  مالعا  روتکاف  شیپ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  شید  هارمه  هب  سلریاو  ویدار  تازیهجت 

1101004813000369 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

UBIQUITI هدنزاس عجرم   UBIQUITI یتراجت مان   PBE-5AC-500 PowerBeam لدم  GHZ 5 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
فاریس یتعنص  تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  ات  لیوحت   - 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامن دامن تمیق   تمیق مالعا   مالعا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط شید   شید هارمه   هارمه هبهب   سلریاو   سلریاو ویدار   ویدار تازیهجت   تازیهجت دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسمک هژورپ  تهج   PASSIVE تازیهجتو  ACTIVE تازیهجت زاین  دروم  تساوخرد  هدوب  هباشم  دک  ناریا  دامرف  هجوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
02433011334 یتسویپ .  یاهتسیل  قباطم  ناتسرامیب  یکشزپ 

1101005443000215 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 

تس 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتشاد تامازلاو و  طیارش  اب  تقباطم  .DSX-5000 رتماراپ اب  نیمات  تکرش  کولف  تست  دون  تازیهجتو  هکبش  یاهلباک   . دنشاب یناریا  انیجروا ل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . یتساوخرد مالقا  دات  زا  لبق  اهالاک  ندومن  تستو  زاب   . مالعتسا هدنرب  اب  دادرارق  داقعنا   . یتسویپ تسیل  قبط  مزال  یاهزوجم 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33011329-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاطابترا   تاطابترا وو   یشک   یشک لباک   لباک تهج   تهج هنایار   هنایار ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت   FZFZ تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 8181

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

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

6083172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تمیق  مالعا  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  تسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  یویدار  تازیهجت 

1101004813000370 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
نیدار جوم  ناروآون 
هاگتسد 136 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  ات  لیوحت   - 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامن دامن تمیق   تمیق مالعا   مالعا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یویدار   یویدار تازیهجت   تازیهجت دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 8282
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نارهت ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون 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 10 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا هکبش  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ ، هرواشم و  روما  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نارهت  ناتسا  سرادم  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

1101003076000164 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969754114 یتسپ :  دک  پ 9 ،  قباس - )  ادیل   ) هداز لیلخ  دیهش  هچوک  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88671843-021  ، 88779510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88675886-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مادقا مادقا هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ وو   هرواشم   هرواشم روما   روما ماجنا   ماجنا هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   نارهت   نارهت ناتسا   ناتسا سرادم   سرادم لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
دیامن دیامن

8383

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

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

زا 151 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u6wrffz7naqd3?user=37505&ntc=6083197
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6083197?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

......و هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000769 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زلف هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-S16i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  اب   Slave تروپ عون 16   KVM چیئوس الاک :  مان 

داپ کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-716i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  تروپ و LCD 17 in و  چیئوس 16   KVM اب لیر  ود  لوسنک  هنایاپ  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   m 1/8 لوط  TCD-118 لدم روارد  لوسنک   USB لباک الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهجداتس  هناماس  رد  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

......و ......و هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8484
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ونیودرآ رلرتنک  درب  ونیودرآ و  دلیش  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

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ لیمکت ، مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  تاصخشم  مالعا  مرف  لیمکت.تسویپ  تاصخشم  هب  چوس  هاگتسد  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ  یم  لاطبا 

1101005944000071 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  لیمکت ، مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  تاصخشم  مالعا  مرف  لیمکت.تسویپ  تاصخشم  هب  چوس  هاگتسد  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ونیودرآ ونیودرآ رلرتنک   رلرتنک درب   درب وو   ونیودرآ   ونیودرآ دلیش   دلیش ناونع : : ناونع 8585

داهنشیپ داهنشیپ لیمکت ، ، لیمکت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   .دشاب   .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تاصخشم   تاصخشم مالعا   مالعا مرف   مرف لیمکت.تسویپ   لیمکت.تسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب   چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .ددرگ   .ددرگ یمیم   لاطبا   لاطبا

8686
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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 16 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یدنمزاین  دنس  قباطم   - Maine Frame ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000732 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هنایلاس ) ازجم تروص  هب  لاسود و  یارب  روتکاف  شیپ  قاصلا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نارهت  تسیاب  یم  نآ  هدنیامن  ای  تکرش  ینوناق  لحم  -2

.دشاب یم  هطوبرم  رظان  دیئأت  هب  طونم  هدنرب  مالعا  -3

 : 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

35911427-021  ، 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

تسویپ تسویپ یدنمزاین   یدنمزاین دنس   دنس قباطم   قباطم  -  - Maine FrameMaine Frame ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8787
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  تساوخرد  قبط  هکبش  تحت  ینفلت  تاطابترا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201097847000008 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
.هدش تسویپ  تساوخرد  قبط  میس /  یب  یشوگ  /DECT PHONE/ ینفلت سنارفنک  متسیس  هکبش (  تحت  ینفلت  تاطابترا  هاگتسد  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  71 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

07731312252 .تسیمازلا ینف  تاصخشم  ندومن  تسویپ.ددرگ  یراددوخ  تمیق  هئارا  زا.دشابیم  دک  ناریا  تهج  اضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت ینفلت   ینفلت تاطابترا   تاطابترا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8888
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا سنسیال  یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش لاعف  دیاب   PLR

1101004299000037 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   Cisco WS-C3750X-24T-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
موس جوم  تاطابترا  رکتبم 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رابنا  لیوحت  لحم 
.دشاب یم  نایحلاص  سدنهم  بانج  ینف 03132657944  دحاو  سامت  هرامش 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32657975-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLRPLR تروص   تروص هبهب   هکهک   ( ( EssentialsEssentials )) لایشنسا لایشنسا سنسیال   سنسیال یاراد   یاراد هباشم   هباشم ایای   وو     Cisco 9200 l-24t-4g-eCisco 9200 l-24t-4g-e هکبش   هکبش چوس   چوس ددع   ددع   66 درخ   درخ ناونع : : ناونع
دوش دوش لاعف   لاعف دیاب   دیاب

8989
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ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  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 09 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یصوصخ  طیارش  قباطم   SFP یرون ربیف  لوژام  هاگتسد  هد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000450 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL-I-48 لدم یرونربیف  تروپ  ات 48  ینابیتشپ  اب  لوژام  نودب  دنمشوه  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

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

31137321-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتابکا ناتسرامیب  یا  هنایار  هکبش  چیئوس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000040 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم کالمو  دشابیم  هباشم  یباختنا  یالاک  دک  دشابیم و  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  یراذگ  تمیق  ، دوش هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یتسویپ 

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SFPSFP  یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد هدهد   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

ناتابکا ناتابکا ناتسرامیب   ناتسرامیب یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 151 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/stgp3w7fzlver?user=37505&ntc=6083616
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6083616?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h9xdzaryh25d5?user=37505&ntc=6083683
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6083683?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ws- C2960-24PCL لدم تروپ  وکسیس 24  هکبش  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000135 زاین :  هرامش 

دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  دشاب  ناتسرامیب   IT دحاو دات  دروم  دیاب  چیئوسو  هام -  هس  تخادرپ  هوحن  ناتسرامیب -  برد  لیوحت  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 197  یاخاد 37269021  اب  اب  رتشیب  عالطا 

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ws-  C2960 -24PCLws-  C2960 -24PCL لدم   لدم تروپ   تروپ وکسیس  2424   وکسیس هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 9292
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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 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپ  کرادم  دادرارق و  هئارا  ءاضما و  .تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  قباطم  هکبش  تینما  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ 

1101001017000660 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  هئارا  تهج  ًافرص  هباشم و  دک ، ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلدگیب  75358213

 : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هنایار   هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هکبش (  (  هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9393
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C3560X-48-P-S لدم وکسیس  چوس  دربردام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Cisco switch WS-C3560X-48-P-S Mainboard

1101096412000421 زاین :  هرامش 
متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ش

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319610-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس وکسیس چوس   چوس دربردام   دربردام ناونع : : ناونع 9494

I -PI -P لدبم   لدبم یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا روتروناک   روتروناک گولانآ -  -  گولانآ چیئوس   چیئوس میات   میات  -  - plcplc یکیرتکلا   یکیرتکلا هظفاح   هظفاح تراک   تراک یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا روتوم   روتوم تظافح   تظافح دربراک   دربراک هعطق   هعطق هلر   هلر ناونع : : ناونع
اتید اتید لاقتنا   لاقتنا روتکناک   روتکناک  - - converterconverter

9595
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گنیرتیم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000895 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   RELAY ON BORED یتراجت مان   MPA-S-112-C لدم یکیرتکلا  روتوم  تظافح  دربراک  هعطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
بات ایاپ  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLASH MEMORY EPROM یتراجت مان  لدم 710642346   plc یکیرتکلا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   6ES7 951-0KG00-0AA0 لدم  KB 128 تیفرظ  PLC هاگتسد  Flash-EPROM هظفاح تراک  الاک :  مان 
تراپ قیقد  لرتنک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس

ددع 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   THEBEN یتراجت مان   THEBEN TIMER 26 لدم گولانآ  چیئوس  میات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
لامش عراص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CONVERTER یتراجت مان   MD-300 لدم یکیرتکلا  روتروناک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V18311H لدم  I-P converter لدبم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نایسراپ تراجت  شالت  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   FIBR PPTIC CONNECTOR FC/PC لدم اتید  لاقتنا  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نایسراپ تراجت  شالت  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   FC DDHOIE SM لدم اتید  لاقتنا  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (. دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) CRS326-24S+2Q+RM لدم کیتورکیم  چوس  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000322 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحارم یط  هطوبرم و  دحاو  طسوت  دات  تفایرد و  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  یم  یزار  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  یرادا 

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

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/211/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هزوح  یدنبلکد  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

 (.  (. دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  )  ) CRS326-24S+2Q+RMCRS326-24S+2Q+RM  لدم لدم کیتورکیم   کیتورکیم چوس   چوس ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 9696

هکبش هکبش هزوح   هزوح یدنبلکد   یدنبلکد ناونع : : ناونع 9797
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/204/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس یبارخ  عفر  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

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاناک یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32210099 :: 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

چیئوس چیئوس یبارخ   یبارخ عفر   عفر ناونع : : ناونع 9898

یلاناک یلاناک یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 9999
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

za.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هبزور نادیم   ) یمالسا تاغیلبت  یگنهامه  یاروش  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  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

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

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-9-206 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  تعاس 16   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 8 دیدج  تیاس  هژورپ  ناجنز -  لیمک  دیدج  لیابوم  تیاس  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جرک6082765 برغ  تشادهب  زکرم  تهج  هکبش  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو 
لاسکی تدمب  هعبات  یاهدحاو  و 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش6083114 زاین  دروم  یتینما  تازیهجت  نیالنآ  سنسیال  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد6083339 مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  دادرارق و  هنومن  ** شهوژپ ماجنت  هرواشم و  تامدخ  هئارا 
* دشابیم دوجوم  تسویپ  لیاف 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشاب6083380 لاتروپ  یشزرو و  یاه  هاگشاب  تیلاعف  هناورپ  هئارا  هناماس  هحفص 19)یسیونزاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 100100

88 زاف   زاف دیدج   دیدج تیاس   تیاس هژورپ   هژورپ دیدج   - - دیدج لیابوم   لیابوم تیاس   تیاس ناونع : : ناونع 10 110 1

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

زاین6083673 یتکرش  مکحاب  کیریس  نامردو  تشادهب  هکبش  رد  تمدخ  تهج  نابهگن  یورین  رفن  کی 
دشاب یم 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا6083953 تسپ  یزاس  نما  تازیهجت  ددع  هس  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6084316Symantec Endpoint Protection سوریو یتنآ  هلاسود  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6084434SSL یاه یهاوگ  هحفص 19)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشمدک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  هاگتسد  دادعت 200 هب  سالپ  یج  - اونسا - ماس یاه  کرام  اب  یناریا  جنیا  نویزولت 32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005048000050 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   in 32 زیاس  L32-5000 لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 200 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173798943 یتسپ :  دک  نارطقو ،  راز  هلال  عطاقت  نیبام  ناحیروبا  هارراهچ  هب  هدیسرن  یدازآ  یدنبرمک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34763526-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34789693-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا تسارکذ   تسارکذ هبهب   مزال   مزال هاگتسد   هاگتسد 200200 دادعت   دادعت هبهب   سالپ   سالپ یجیج   -- اونسا اونسا -- ماس ماس یاه   یاه کرام   کرام اباب   یناریا   یناریا جنیا   جنیا 3232 نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 102102
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ 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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا ریغتم  مایپ  یاهولبات  یارب  اه  نآ  تاقلعتم  سا و  یپ  وی  هاگتسد  تفه  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000253 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یارب   یارب اهاه   نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   ساسا   یپیپ   ویوی   هاگتسد   هاگتسد تفه   تفه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 103103
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  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 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6084359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 42360001 بآ 42355002  کارتشا  هرامش  هاشنامرک  رهش  بالضاف  بآ و  کالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007008000361 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JP1210P لدم  17/5x13/5 cm داعبا یمومع  دربراک  برد  کالپ  لاتیجید  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 4,999 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش 09183596904 هتفرگ  سامت  یتوقای  یاقا  اب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
دشاب یمیزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8236004-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6082730P/F:DUAL OUT PUT CURRENT SENSOR/0145080(31 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

برد برد کالپ   کالپ لاتیجید   لاتیجید رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وریه  GPS صوصخم تراک  میس  اب   GPS رلرتنک هاگتسد  کی  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000845 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا یقرب و  مزاول  تازیهجت و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094564000038 زاین :  هرامش 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا تخادرپ  لباق  تراظن  هاگتسد  راک  روتسد  اب  ربارب  ینوناق  تاروسک  رسک  زا  سپ  یدزمتسد و  تروص  هب  درکراک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  حضاو  تروص  هب  اضما  ار  دادرارق  لودج و  تاحفص  همه  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  لودجراکنامیپ  - 

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وریه وریه   GPSGPS صوصخم   صوصخم تراک   تراک میس   میس اباب     GPSGPS رلرتنک   رلرتنک هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 105105

یکینورتکلا یکینورتکلا وو   یقرب   یقرب مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  ینابیتشپ  ینارمع و  یاه  حرط   :: 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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیکراپ یارب  دنبهار  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094636000024 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ینابیتشپ  ینارمع و  یاه  حرط  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دوش هداد  تمیق  مالعتسا  تسویپ  کرادم  قبط  افطل  - 1 - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یداصتقا  هسانش  یاراد  هدنشورف  - 2

.دامرف لصاح  سامت  یبوقعی  یاقآ  هرامش 09355157761  اب  لاوس  تروص  رد  افطل  - 3

1417614411 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  کالپ 20  نوارب  دراودا  نابایخ  شبن  ردآ  نابایخ 16  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66416953-021  ، 61112440-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465829-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیکراپ گنیکراپ یارب   یارب دنبهار   دنبهار هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیردهق 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 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپ  تسیل  تسا  مهم  الاک  تایصوصخ  دنتسین  یرادرهش  رظن  دم  اه  هدنزاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096234000014 زاین :  هرامش 

ناجیردهق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرب نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دنهس  حرط   W 20 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

دهشم نتب  نش  هدننک  هضرع  عجرم   kgf 400 تمواقم  m 9 لوط هدینت  شیپ  درگ  لدم  قرب  ینتب  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
دهشم نتب  نش  هدننک  هضرع  عجرم   kgf 200 تمواقم  m 9 لوط هدینت  شیپ  درگ  لدم  قرب  ینتب  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8461733111 یتسپ :  دک  یرادرهش ، -  نادیم  ناجیردهق  ناهفصا -  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37502702-031  ، 37502700-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37502701-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تسا   تسا مهم   مهم الاک   الاک تایصوصخ   تایصوصخ دنتسین   دنتسین یرادرهش   یرادرهش رظن   رظن دمدم   اهاه   هدنزاس   هدنزاس ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناکدرا  یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یاه  لودج  گنس  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا 

1101005381000067 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ناکدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
لوطرتم 20000 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 80000 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  طورشم  شودخم و  هدروخ ،  طخ  تاداهنشیپ  هب 

8951737731 یتسپ :  دک  ناکدرا ،  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223012-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا رهش   رهش حطس   حطس یاه   یاه لودج   لودج گنس   گنس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا بونج  زکرم و  یتالصاوم  روحم  رد  میالع  هیاپ و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000199 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک بونج  یظافحتسا  هزوح  یاههار  حطس  رد  یفاضا  طوطخ  احما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000020 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  دادارق 6  ماجنا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک -  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43317523-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43317570-034 :: 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

ناتسا ناتسا بونج   بونج وو   زکرم   زکرم یتالصاوم   یتالصاوم روحم   روحم ردرد   میالع   میالع وو   هیاپ   هیاپ بصن   بصن ناونع : : ناونع 1101 10

نامرک نامرک بونج   بونج یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار حطس   حطس ردرد   یفاضا   یفاضا طوطخ   طوطخ احما   احما ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

مایپ6083764 یاهولبات  یارب  اه  نآ  تاقلعتم  سا و  یپ  وی  هاگتسد  تفه  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
ناتسا ریغتم 

هحفص 75) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( 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 10 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیتسا ای  یراکبآ  میرفاب  تاعطق  روتوم و  یبنک  تنامض  یتناراگ و  لاس  اب 15 درب  لوف  هگنلود  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک بصن  تیروکس و  هشیش  و 

1101001010000321 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیروکس هشیش  لیتسا و  ای  یراکبآ  میرفاب  تاعطق  روتوم و  یبنک  تنامض  یتناراگ و  لاس  اب 15 درب  لوف  هگنلود  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  ددع  2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126948955- تسا عنامالب  دیدزاب  - تسا راکنامیپ  هدهعب  یزادنا  هار  بصن  تخاس و  یحارط  یاه  هنیزه  هیلک  - یزادنا هار  تست و  لماک و  بصن  و 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: 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

درب درب لوف   لوف هگنلود   هگنلود یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ددع   ددع 22 ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000032 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  لبافاب  قباطم  ( پالور  ) یقرب هرکرک  بصنو  هیهت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هنهد  1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ   - تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگرابو  یتساوخ  رد  کرادم  هیلک  مالعتسا و  مرف  لیمکتو  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  جرد  روتکاف  شیپ  غلبم  عمج  تروص  هب  تسیاب 

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپب  ینف  تاعالطا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030061000051 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174913136 یتسپ :  دک  زیربت ،  کی  هرامش  نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هیرظنم  یوک  یاهتنا  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34779011-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34779066-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 113113

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 151 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9cr5h8hduf44w?user=37505&ntc=6082778
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6082778?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rjbp8jsw9cwfc?user=37505&ntc=6082881
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6082881?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  یمالعا  تاصخشم  قباطم  راک  یارجا  مالقا و  نیمات  زا  معا  نواعت  هعسوت  کناب  نادنبهن  هبعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003777000015 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

( یمازلا ) دامن باوج  همیمض  اضماورهم و  ، لیمکت ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  افطل  یمارگ  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: 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

ناتسلگ ناتسا  هر ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BFT A25 یگنیکراپ برد  یقرب  کج  ددع  دیرخ 6  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004167000015 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  یرادناتسا ، یرادا  تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3715549189

32436739-017  ، 32436730-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32436714-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 115115

BFT A25BFT A25 یگنیکراپ   یگنیکراپ برد   برد یقرب   یقرب کجکج   ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 1161 16

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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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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ph &sensor analyzer/0100097 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000441 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هداز یجاح  موثلک  هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR ACCESS یتراجت مان   sp-kpv لدم یتظافح  یاهبرد  ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6082865 یارب  دنبهار  هاگتسد  هس  هحفص 77)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتظافح یتظافح یاهبرد   یاهبرد ناوخ   ناوخ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد  -  - ph &sensor analyzerph &sensor analyzer ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ کرادم  قبط  یدیشروخ ( )  لپ  دبیم (  دزی -  روحم  یریوصت  یتراظن  نیبرود  یشک  لباک  یرافح و  لباک ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000087 زاین :  هرامش 

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

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یریوصت   یریوصت یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح لباک ،  ،  لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هر  ینیمخ  ماما  نامتخاس  مود  هقبط  یریوصت  تراظن  هناماس  یلیمکت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

1201001036000522 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

دوش هتفرگ  سامت  ییافخ  سدنهم  یاقآ  نفلت 35912258  اب  هرواشم  دیدزاب و  تهج  - 
لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

35911565-021 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یلیمکت   یلیمکت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  یرنه  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  یریوصت و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005305000001 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  یرنه  هزوح  هدننک :  رازگرب 
ددع ود   MSi 271 یپ ما  ورپ  چنیا  روتینام 27  / ددع کی  کتنویژ  لابمیگ  داپونم  ددع / کی  ورپ  سا 3  رآ  یآ  یج  ید  لدم  یرادربریوصت  لابمیگ  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149633964 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یرنه  هزوح  دالیم 4  هچوک  یرهطم  نابایخ  تمسب  توبن  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34472287-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34208148-026 :: 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

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 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا یفارحنا  دنب  دس و  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000179 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیارفسا یفارحنا  دنب  دس و  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار وو   یریوصت   یریوصت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 120120

نیارفسا نیارفسا یفارحنا   یفارحنا دنب   دنب وو   دسدس   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  دپ  یک  هارمه  هب  رطخ  ریژآ  دری  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003190000047 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  دپ  یک  هارمه  هب  رطخ  ریژآ  دری  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: 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

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دزی  نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  گنیکراپ  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000698 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  لاب  لگ  کاترف  هدنزاس  عجرم   AVM8213XS لدم سکیف  زنل  لسکیپاگم  ماد 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نژیو لاب  لگ  کاترف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  دزی  نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  گنیکراپ  یاه  نیبرود   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  الاک  ملق  هعلاطم و 19  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 8  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: 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

دپدپ یکیک   هارمه   هارمه هبهب   رطخ   رطخ ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 122122

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دزی   دزی نومنهر   نومنهر رتکد   رتکد دیهش   دیهش ناتسرامیب   ناتسرامیب گنیکراپ   گنیکراپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123

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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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6 لحم  رد  لیوحت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000235 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 28 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   - دشاب هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  سانجا   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

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

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

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000101 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  تسیاب  یم  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GHzGHz  5/85/8 سناکرف   سناکرف ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل نتنآ   نتنآ -- هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 124124

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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همیم رهش و  نیهاش  سیدلگ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5375PB لدم تیاس  لیام  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092515000083 زاین :  هرامش 

همیم رهش و  نیهاش  سیدلگ   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5375-PB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09132063400-09138905731 تهج  هرامش  / تسارح دحاو  دات  / هدنشورف هدهعرب  لمح  بصن و  / دنفسا ات 25  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8315641151 یتسپ :  دک  سیدلگ ،  کرهش  رهش - نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45260801-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45263801-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  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 13 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها هژورپ  تیاس  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000034 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  یسررب  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  قباطم  تاداهنشیپ  افرص  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخیدروا 09126190721 یاقآ  اب  ینف  طابترا  یارب  . 2

.تسا یمازلا  یلم  رادناتسا  ناشن  یاراد  رازفا Smart Pss و  مرن  اب  گنهامه  . 3

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: 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

53755375 PBPB  لدم لدم تیاس   تیاس لیام   لیام نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126

زاوها زاوها هژورپ   هژورپ تیاس   تیاس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ترضح  راثآ  رشن  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 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005004000023 زاین :  هرامش 

( هرس سدق   ) ینیمخ ماما  ترضح  راثآرشن  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1977663613 یتسپ :  دک  کالپ 59 ،  ایک - ینسح  هچوک  رسای - نابایخ  رنهاب -  نابایخ  نارواین -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22280977-021  ، 22290191-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22294527-021 :: 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

ناتسلگ کالما  دانسا و  تبث  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003528000017 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.نآ هعبات  یتبث  یاهدحاو  ناتسلگ و  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  رد  یتساوخرد  تامدخ  حرش  .دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک 

4917753573 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  تلادع 21  ناگرگ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342005-017  ، 32341910-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32341917-017 :: 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

یتعنص یتعنص هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 128128

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 129129

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  نامتخاس  زا  یکیزیف  یتینما و  تظافح  یاتساررد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003403000004 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  نامتخاس  زا  یکیزیف  یتینما و  تظافح  یاتساررد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هام  4 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  نامتخاس  زا  یکیزیف  یتینما و  تظافح  یاتساررد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719683537 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامتخاس  یوربور  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36164372-025  ، 36164100-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36632001-025 :: 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

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

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

6083781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

X-Rite i1 Displar pro هاگتسد ددع  دادعت 1  یتساوخرد  مالقا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000373 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-3432 لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم 3- یمازلا  روتکاف  ریز  ربتعم  یتناراگ  جردوابش  هرامشو  یمسر  روتکاف  یراک 2- هام  کیالاک  هجو  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس زازا   یکیزیف   یکیزیف وو   یتینما   یتینما تظافح   تظافح یاتساررد   یاتساررد ناونع : : ناونع 130130

هکبش هکبش تحت   تحت ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  گنیروتینام  شخب  یرتویپماک  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  تاریمعت  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09175445256 تسا ) یمازلا  یروضح  دیدزاب  )

1101004340000712 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینوناق تاروسک  هیلک  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  تمدخ و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیحر 09175445256 ینف  تاعالطا  تسا  راکنامیپ  اب 

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

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارکبریپ 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 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140/10/04 خروم  1401/2/01/2274 مالعتسارد جردنم  تاصخشمو  هزادنا  هب  زاین  دروم  تاقلعتماب  نیبرود  هیاپ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091691000017 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نارکبریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-9543 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

140/10/04 خروم  1401/2/01/2274 مالعتسارد جردنم  تاصخشمو  هزادنا  هب  زاین  دروم  تاقلعتماب  نیبرود  هیاپ  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8454139174 یتسپ :  دک  کالپ 101 ،  - یرهطم نابایخ  - نارکبریپ - ناجروالف - ناهفصا ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222947-031  ، 37222946-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222947-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام شخب   شخب یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 132132

140/10/04140/10/04 خروم خروم   140 1/2/0 1/2274140 1/2/0 1/2274 مالعتسارد مالعتسارد جردنم   جردنم تاصخشمو   تاصخشمو هزادنا   هزادنا هبهب   زاین   زاین دروم   دروم تاقلعتماب   تاقلعتماب نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 151 ھحفص 95 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث همانیهاوگو  یرادرب  هرهب  هناورپ  لصا  ربارب  یپک  هئارا   - یتسویپ تسیل  قبط  تازیهجتو  هتسبرادم  نیبرود  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  یراجت  تمالع 

1201003912000941 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصنو  دیرخ  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

یتسوپ تسیل  قبط   1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  تدم 20 هب  تخادرپ  هاگشناد  لیوحت  یتسویپ  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53310347-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: 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

یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  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 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجتو تازیهجتو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

لاتیجید لاتیجید وزارت   وزارت یایا -  -  هلت   هلت یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ پوکسورکیم   پوکسورکیم ویرتسا   ویرتسا  ) ) هاگشناد هاگشناد تسیز   تسیز طیحم   طیحم هورگ   هورگ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
 ( ( لاتیجید لاتیجید سیلوک   سیلوک یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ

135135
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دامرف تقد  الاک  ره  تاحیضوت  هب  هباشم -  دک  ناریا  هاگشناد -  تسیز  طیحم  هورگ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000027 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   STMDLX-T لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  ویرتسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناشیدنا ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک   ECOTONE هدنزاس عجرم   ECOTONE یتراجت مان   SGN-5220 لدم یا  هلت  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
یعاس

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

راهباچ دازآ  هقطنم  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   AMD یتراجت مان  نیسیدم  هلت  متسیس   AMD-2500 لدم  examination نیبرود الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت زرواشک  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   ALT لدم یهاگشیامزآ  لاتیجید  وزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

بایدر هشیمه  سایقم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TESA یتراجت مان   mm 200 زیاس لاتیجید  سیلوک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیلوک لمح -  لباق  لاتیجید  وزارت   - Vmotal d ددع و راهچ   didseth m1 یا هلت  نیبرود  -  oPTIKA SLX - 3 لدم پوکسورکیم  ویرتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دک 197-500 ویوتوتیم 

9617976487 یتسپ :  دک  یروانف ،  یشهوژپ و  تنواعم  یراوزبس  - میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44013387-051  ، 44012521-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44012521-051 :: 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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نارکبریپ 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 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401/10/04 خروم 1401/2/01/2273 مالعتسا رد  جردنم  تاعالطا  قباطم  نیبرود  هیاپ  نویسادنف  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091691000018 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نارکبریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1401/10/04 خروم 1401/2/01/2273 مالعتسا رد  جردنم  تاعالطا  قباطم  نیبرود  هیاپ  نویسادنف  یارجاو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8454139174 یتسپ :  دک  کالپ 101 ،  - یرهطم نابایخ  - نارکبریپ - ناجروالف - ناهفصا ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222947-031  ، 37222946-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222947-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000222 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  راک  هنومن  هئارا  تسا ، یمازلا  دیدزاب  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  تاصخشم  قباوس ،  هموزر ،  هئارا  (: 2

دیامن لصاح  سامت  02149034000و 09126611992  هرامش اب  یگنهامه  تهج  (: 3

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: 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

1401/10/04140 1/10/04 خروم خروم 140 1/2/0 1/22731401/2/0 1/2273 مالعتسا مالعتسا ردرد   جردنم   جردنم تاعالطا   تاعالطا قباطم   قباطم نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ نویسادنف   نویسادنف یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 136136

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137
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یکناویا یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 T1A21 مادددع DH-HAC-HFW1509TLMP-LED5MP 119 ددع تیال 7 مراو  زلف  هندب   AHD 2Mp نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لیمکت  کردم  - نرتسو شفنب  رت  دراه 2 - رآ یو  ید   XVR 5232 ANI3

1101005891000024 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یکناویا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 29 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3591896499 یتسپ :  دک  یکناویا ،  یرادرهش  یناقلاط  هلا  تیآ  راولب  یکناویا  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34521000-023  ، 3452100-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34522110-023 :: 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

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

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

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

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

6084186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یصاصتخا  طیارش  اب  قباطم  ) یماظتنا یورین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007003000121 زاین :  هرامش 

زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1402/02/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  دادرارق / هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه  .دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ، مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32290132-071  ، 32272101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32293266-071 :: 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

T1A2 1 T 1A2 1  XVR 5232  ANI3XVR 5232  ANI3  مادددع مادددع DH-HAC-HFW1509TLMP-LED5MP 119DH-HAC-HFW1509TLMP-LED5MP 119 ددع ددع تیال  77 تیال مراو   مراو زلف   زلف هندب   هندب   AHD AHD 2Mp2Mp  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ لیمکت   لیمکت کردم   کردم -- نرتسو نرتسو شفنب   شفنب رترت   22 دراه   دراه -- رآرآ یویو   یدید  

138138

(( تسویپ تسویپ یصاصتخا   یصاصتخا طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم )) یماظتنا یماظتنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاچخی6082698 یامد  شیاپ  بو  تحت  دنمشوه و  هحفص 31)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ماخزا6083122 برش  بآ  یزاسادج  هکبش  لاقتنا  طخ  شیاپو  لرتنک  متسیس  هحفص 31)لیمکت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاعرامتح تسویپرد  هدشرکذدراومو  یمومع  طیارش  - یتسویپتاصخشم قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  ورکسارپوس - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش 

1101092410001237 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

MINET SAS هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   BELT JOINT WITH ACCESSORIES یتراجت مان   SS لدم هلاقن  راون  هعطق  هدنهد  لاصتا  الاک :  مان 
لیگ لزغ  انیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 25 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتظافح6083964 یاهبرد  ناوخ  تراک  هاگتسد   - ph &sensor analyzerیاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 83) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ورکسا6084002 هحفص 100)رپوس  )  accessaccess

ورکسا ورکسا رپوس   رپوس ناونع : : ناونع 140140

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

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

زا 151 ھحفص 100 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تفت یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شفنبارت  دراه 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
NVR هاگتسد یارب 

ههام هیوست 6 
دامن لیمکت  ار  تسویپ  لیاف 

1101091755000067 زاین :  هرامش 
تفت یتشهبدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   HITACHI یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 002  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

شفنب ارت  دراه 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991683117 یتسپ :  دک  تفت ،  تشهب  دیهش  ناتسرامیب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632052-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

دامن6082939 لیمکت  ار  تسویپ  لیاف  ههام  هیوست 6   NVR هاگتسد یارب  شفنبارت  هحفص 101)دراه 8  )  nvrnvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

دک6082976 ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب   110VDC ریژآ روفامس و  ، لانیمرت دیرخ 
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم 

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدننک6083624 نفلت  ریژآ  یساش ، ترارحو ، دود  روتکتد  هاگتسد  قیرح 2 مالعا  لنپ  لماش  قیرح  مالعا 
یرطاب  ، تیالبورتسا رتم ، ادودح 80 یشک  لباک  ،

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دامن دامن لیمکت   لیمکت ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ههام   ههام   66 هیوست   هیوست   NVRNVR هاگتسد   هاگتسد یارب   یارب شفنبارت   شفنبارت   88 دراه   دراه ناونع : : ناونع 141141

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

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

زا 151 ھحفص 101 
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(( 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   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

تسویپ6084092 تاصخشم  قباطم  ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 86)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

2001003012000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082487 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  طیارش  زئاح  برجم و  لنسرپ  یریگراک  هب  اب  سامت 141  زکرم  رد  روشک  یاهداج  لقنو  لمحو  اههار  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  تامدخ  جردنم  تادهعت  تامدخ و  حرش  قبط  دادرارق  عوضوم  ماجنا  یارب  اهنآ  زا  هدافتسا  دنمشوه و  یاه  هناماس  یدرکلمع  لرتنک  ددرت و  شیاپ 

یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
طیارش زئاح  برجم و  لنسرپ  یریگراک  هب  اب  سامت 141  زکرم  رد  روشک  یاهداج  لقنو  لمحو  اههار  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دادرارق عوضوم  ماجنا  یارب  اهنآ  زا  هدافتسا  دنمشوه و  یاه  هناماس  یدرکلمع  لرتنک  ددرت و  شیاپ  قیرط  زا 

لایر   3,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/01/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 17 - قشمد نابایخ  - یبونج نیطسلف  نابایخ  - زرواشک راولب  - نارهت  ، 1416753941 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک یاه   یاه هداج   هداج لقنو   لقنو لمحو   لمحو اههار   اههار تیعضو   تیعضو یناسر   یناسر عالطا   عالطا وو   ییوگخساپ   ییوگخساپ ناونع : : ناونع 142142

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

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

زا 151 ھحفص 102 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001030122000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:30هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:30عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084020 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، نیعجارم نانکراک و  ددرت  لرتنک  زین  طیحم و  نامتخاس ، تاسیسات و  نکاما ، یتلود ، لاوما  تاماظتنا  ینابهگن و  تظافح ، هب  طوبرم  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوط رد  ینز  تشگ  هبقرتمریغ و ...  ثداوح  یریگولج  زا  معا  عقوم  هب  تامادقا  ماجنا  نامزاس و  زا  الاک  جورخ  دورو و  هیلقن و  لیاسو  وردوخ و  یاهددرت  لرتنک 

.دشابیم  دابانگ  روباشین و  یاه  ناتسرهش  دشر  زکارم  زین  دهشم و  رد  عقاو  یزکرم  تیاس  رد  زور  هنابش  تدم 
یوضر  ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

نانکراک و ددرت  لرتنک  زین  طیحم و  نامتخاس ، تاسیسات و  نکاما ، یتلود ، لاوما  تاماظتنا  ینابهگن و  تظافح ، هب  طوبرم  روما  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رد ینز  تشگ  هبقرتمریغ و ...  ثداوح  یریگولج  زا  معا  عقوم  هب  تامادقا  ماجنا  نامزاس و  زا  الاک  جورخ  دورو و  هیلقن و  لیاسو  وردوخ و  یاهددرت  لرتنک  نیعجارم ،

.دشابیم دابانگ  روباشین و  یاه  ناتسرهش  دشر  زکارم  زین  دهشم و  رد  عقاو  یزکرم  تیاس  رد  زور  هنابش  تدم  لوط 

لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگپ ریش  یوربور  ناچوق ، دهشم  هداج  رتمولیک 12  دهشم ،  ، 9185173911 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روشک6082487 یاه  هداج  لقنو  لمحو  اههار  تیعضو  یناسر  عالطا  هحفص 16)ییوگخساپ و  ددرت  ( ددرت

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

سامت 6083699141 زکرم  رد  روشک  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و 
هناماس یدرکلمع  لرتنک  ددرت و  شیاپ  قیرط  زا  طیارش  زئاح  برجم و  لنسرپ  یریگراک  هب  اب 

دنمشوه یاه 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یماظتنا6084020 تامدخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 16)هصقانم  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یماظتنا یماظتنا تامدخ   تامدخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 143143
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کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  گنر  تادنتسم  هئارا  زوجم و  اب  عبرم  رتم  یبیرقت 50 تحاسم  هب  رورس  قاتا  قیرح  دض  گنر  اب  یزیمآ  گنر  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094317000050 زاین :  هرامش 

کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  50 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه یمسر  روتکاف  یاراد  تکرش  دشابیم  یمازلا  یرادا  تعاس  رد  هبنشجنپ  هبنشود و  زجب  لحم  زا  دیدزاب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کالاچ ددرگیم 09197353626  لاطبا  تریاغم  تروص  رد  دشابیم  تکرش  هدهع  هب  دیدزاب  هنیزه   09197353626

1868613368 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هچوک  شبن  ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36128033-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36145040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /DRAGER FILTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000615 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DRAGER یتراجت مان  لدم 40735027  یناشن  شتآ  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460-1463-1469-1458

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   گنر   گنر تادنتسم   تادنتسم هئارا   هئارا وو   زوجم   زوجم اباب   عبرم   عبرم رتم   رتم 5050 یبیرقت   یبیرقت تحاسم   تحاسم هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر اباب   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 144144

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //DRAGER DRAGER FILTERFILTER ناونع : : ناونع 145145
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون6082327 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت 
نیزراکوریق

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6082337 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت 
زیر ین 

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6082376 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت 
ناتسورس

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6082404 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت 
نادیپس

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6082411 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت 
جنخ

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک6082976 ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب   110VDC ریژآ روفامس و  ، لانیمرت دیرخ 
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم 

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ادودح 608299315000 تیفرظ  هب  هناخ  هیفصت  هیحان  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  یراذگاو 
قرب لنوت  تعاس و  رد  بعکم  رتم 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هدننک6083624 نفلت  ریژآ  یساش ، ترارحو ، دود  روتکتد  هاگتسد  قیرح 2 مالعا  لنپ  لماش  قیرح  مالعا 
یرطاب  ، تیالبورتسا رتم ، ادودح 80 یشک  لباک  ،

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زوجم و6083670 اب  عبرم  رتم  یبیرقت 50 تحاسم  هب  رورس  قاتا  قیرح  دض  گنر  اب  یزیمآ  گنر  هب  زاین 
قیرح دض  گنر  تادنتسم  هئارا 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6083688 حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /DRAGER FILTER(10 هحفص قیرح  ( قیرح

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

قیرح6083926 یافطا  هناماس  یرادهگن  هحفص 40)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6083933FM200 قیرح کیتاموتا  ءافطا  متسیس  یرادهگن  هحفص 40)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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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 دادعت  33   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

نیارفسا6082953 یفارحنا  دنب  دس و  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 86)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6083431 تظافح  یاه  متسیس  یارجا  هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسیسات6083472 نکاما و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

رتیل6083169 یلیم  سکتیز 150 دنرب  یدودروتکتد - تست  هحفص 40)یرپسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6083414LHD CABLE(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدننک6083624 نفلت  ریژآ  یساش ، ترارحو ، دود  روتکتد  هاگتسد  قیرح 2 مالعا  لنپ  لماش  قیرح  مالعا 
یرطاب  ، تیالبورتسا رتم ، ادودح 80 یشک  لباک  ،

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نژوردیه6083798 زاگ  روتکتد  یکدی  هحفص 40)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.مرهجرهش زاگ  هاگتسیا  نامتخاس  لحمرد  یزیمآ  گنر  اب  هارمه  2*2 یطوق اب  یزلف  ریگدزد  ظافح  بصنو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا تساوخرد  دروم  یالاک  یمالعا  دک  ناریا 

1101092586000356 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رون نیمتشه  یزلف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  رون  نیمتشه  یزلف  عیانص  هدنزاس  عجرم   250x80 cm داعبا دالوف  ندچ و  سارت  ظافح  هدرن  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.مرهجرهش زاگ  هاگتسیا  نامتخاس  لحمرد  یزیمآ  گنر  اب  هارمه  2*2 یطوق اب  یزلف  ریگدزد  ظافح  بصنو  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاسرا  تسویپب  هرجنپ  برد و  یاه  سکع  ظافح و  حرط  الاک و  تاصخشم  مالعتسا و  لیاف 

مالعتسا 09172034378 تبث  زا  لبق  یگنهامه  تهج  سامت  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

ریگدزد  :: 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

نامتخاس6083930 لحم  رد  یزیمآ  گنر  اب  هارمه  2*2 یطوق اب  یزلف  ریگدزد  ظافح  بصن  هحفص 106)تخاس و  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامتخاس نامتخاس لحم   لحم ردرد   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر اباب   هارمه   هارمه 22 ** 22 یطوق یطوق اباب   یزلف   یزلف ریگدزد   ریگدزد ظافح   ظافح بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 146146
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ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوس 24-70 نیبرود  زنل  هارمه  هب   7 افلا ینوس  یساکع  نرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003379000115 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SONY هدنزاس عجرم   SONY یتراجت مان   Alpha A7S III Mirrorless Digital Camera لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

نپاژ هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EF24-70mm f/2.8 L لدم یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ینوس  نیبرود   1 دشای ریز  قیقد  تاصخشماب  ربارب  الاک  " انمض الاک - حیحص  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 1  هدنشورف -  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( EF24-70mm f/2.8 L) تاصخشم اب  ینوس  زنل  - Alpha A7S III Mirrorless Digital Camera) 2  ) تاصخشم

6616643131 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  - نارادساپ نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231446-087  ، 33233183-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235845-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2424-- 7070 ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب     77 افلا افلا ینوس   ینوس یساکع   یساکع نرود   نرود ناونع : : ناونع 147147
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، تسویپ ریواصت  ینف و  تاصخشم  لدم COMMANDER 7*50C و  ناملآ   STEINER دنرب اب  ییایرد  نیبرود  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم یاهدنرب  ای  لانیجروا ) طقف   ) اضاقت 0210162 هرامش 

1101001034005395 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمیدق دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم  ساپیج  هدنزاس  عجرم   GB9310 لدم یراکش  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک و تفایرد  زا  دعب  باسح  هیوست.دشاب  لانیجروا  تسیابیم  الاک.دوش  هئارا  هدنزاس  روشک  مان  لدم و  رکذ  ینف ، حرش  اب  تسیابیم  روتکافشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  .تسا  تسویپ  لیاف  رد  الاک  هب  طوبرم  تاعالطا  ریاس.دریذپیم  ماجنا  اهنآ  دات 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

روحم6082445 یریوصت  یتراظن  نیبرود  یشک  لباک  یرافح و  لباک ،  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرتم6082530 لکد 4 و 8  دیرخ  هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6082710 هنایار  یریوصت و  هحفص 86)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرحم6082886 تباث ،  عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و 
هطوبرم یبناج  تازیهجت  و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوس 608300524-70 نیبرود  زنل  هارمه  هب   7 افلا ینوس  یساکع  هحفص 16)نرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6083184 تسیل  قبط  دزی  نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  گنیکراپ  یاه  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ییایرد ییایرد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 148148

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

6083317GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  - هتسبرادم نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  هحفص 86)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییایرد6083406 هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ریوصت6083649 شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

60836945375PB لدم تیاس  لیام  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاوها6083695 هژورپ  تیاس  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 86)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص6083711 هتسب  رادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6083741 رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 86)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شخب6083783 یرتویپماک  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  تاریمعت  ینابیتشپ و  تامدخ 
گنیروتینام

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جردنم6083824 تاصخشمو  هزادنا  هب  زاین  دروم  تاقلعتماب  نیبرود  هیاپ  هیهت 
140/10/04 خروم  1401/2/01/2274 مالعتسارد

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجتو6083943 هتسبرادم  نیبرود  بصنو  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6083998 یهاگشیامزآ -  پوکسورکیم  ویرتسا   ) هاگشناد تسیز  طیحم  هورگ  تازیهجت 
 ( لاتیجید سیلوک  یهاگشیامزآ -  لاتیجید  وزارت  یا -  هلت  یساکع 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6084023 یاههاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رد6084088 جردنم  تاعالطا  قباطم  نیبرود  هیاپ  نویسادنف  یارجاو  هیهت 
1401/10/04 خروم 1401/2/01/2273 مالعتسا

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6084092 تاصخشم  قباطم  ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 86)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6084150DH-HAC-HFW1509TLMP-LED5MP ددع تیال 7 مراو  زلف  هندب   AHD 2Mp نیبرود
لیمکت کردم  - نرتسو شفنب  رت  دراه 2 - رآ یو  ید   T1A21 XVR 5232 ANI3 مادددع 119

ددرگ

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رآرآ یویو   یدید    " " 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

6084150DH-HAC-HFW1509TLMP-LED5MP ددع تیال 7 مراو  زلف  هندب   AHD 2Mp نیبرود
لیمکت کردم  - نرتسو شفنب  رت  دراه 2 - رآ یو  ید   T1A21 XVR 5232 ANI3 مادددع 119

ددرگ

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

یزاس6082331 هریخذ  یشزادرپ و  تخاسریز  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 10)دیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6082865 یارب  دنبهار  هاگتسد  هس  هحفص 77)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نانمس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090754000097 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 3514799422 ،  دک  نانمس  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519899951

33441022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448999-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/10/5  دانسا  تفایرد   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082717 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ترازو یا  هنایار  تازیهجت  نیمأت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شرورپ شزومآ و  ترازو  یرورس  تازیهجت  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  تسارح  زکرم  لوا  هقبط  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  هیمس  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق  نابایخ  نارهت  سردآ  : فلا : تکاپ هئارا   :: سردآ سردآ
قاتا 148

داتس 02141934  82287007 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149

ترازو ترازو یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 150150
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یزرواشک داهج  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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10000 دادعت هسنارف  " ایناپسا یاهروشکدیلوت  pmsG نومروهو جنفسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000454 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رجف رورس  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   GONASER یتراجت مان   IU 500 یا هشیش  لایو  یقیرزت  نومروه  یماد  یج  سا  ما  یپ  الاک :  مان 

یزوریپ
لایو 10,000 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 09122643574 اب  یگنهامه  تهج  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43543384-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  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 10 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم   cpu تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003338000052 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  تخادرپ 45 

یلخاد 130

4195864184 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یاه  نادنز  لک  هرادا   - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422582-013  ، 33422581-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447655-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1000010000 دادعت دادعت هسنارف   هسنارف "" ایناپسا ایناپسا یاهروشکدیلوت   یاهروشکدیلوت pmsGpmsG نومروهو   نومروهو جنفسا   جنفسا ناونع : : ناونع 151151

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم   cpucpu ناونع : : ناونع 152152
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ییایرد تاعالطا  یروانف  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 06 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش یرادا 8  تاعاس  رد  یلا  زا 1401/10/5   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
16:30

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

6082891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس هاگتس  تسد  جنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

انمض دنشاب - یم  اتفا  همانیهاوگ  نینچمه  ود و  ای  کی  هجرد  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد  هک  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دانسا  تفایرد  تهج  هدنیامن  ییاسانش و  تراک  هئارا  رگ و  هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم  هئارا 

ییایرد تاعالطا  یروانف  هعسوت  تکرش  مجنپ ، هقبط  ا.ا.ج  یناریتشک  نامتخاس  نامسآ ، جرب  یناساول ، دیهش  نابایخ  نارادساپ  عطاقت  نارهت  : یناشن  :: سردآ سردآ

23844062 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  تکرش  اضما  رهم و  اب  روتکاف.دوش  هعلاطم  یمتح  تسویپ  لیاف 

1101003865000024 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یتسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  تکرش  اضما  رهم و  اب  روتکاف.دوش  هعلاطم  یمتح  تسویپ  لیاف 

6931897396 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  ماما -  یبونج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330366-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 رورس   رورس هاگتس   هاگتس تسد   تسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

اضما اضما وو   رهم   رهم اباب   روتکاف.دوش   روتکاف.دوش هعلاطم   هعلاطم یمتح   یمتح تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف .دشاب   .دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یراذگراب   یراذگراب تکرش   تکرش

154154
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PORTABLE INDUSTRIAL WORKSTATION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000762 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   WORKSTATION ESC800 G4/10G لدم هنایار  هداتسیا  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  تابساحم  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دکناریا  .تسویپ  لیاف  یط  تاصخشم  رورس HP HPE Proliant DL 380 GEN10 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091142000001 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  تابساحم  ناوید  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپاگنس هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931917853 یتسپ :  دک  تابساحم ،  ناوید  سردم  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3338443-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331370-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PORTABLE INDUSTRIAL PORTABLE INDUSTRIAL WORKSTATIONWORKSTATION ناونع : : ناونع 155155

رورس رورس ناونع : : ناونع 156156
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روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم   Hp رورس مر  دراه و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094853000015 زاین :  هرامش 

روشک لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم   Hp رورس مر  دراه و  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل   1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قباطم   Hp رورس مر  دراه و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  سیرد  سدنهم  هرامش 09163519358  اب  لاوس  هنوگره  دوجو  تروص  رد 

4814837485 یتسپ :  دک  ناقشاع ،  هچوک  - مج ماج  راولب  - ماما نادیم  - یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350680-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرشلامش تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092160000394 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

قرشلامش تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا  1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901075-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم   HpHp  رورس رورس مرمر   وو   دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

قرشلامش قرشلامش تفن   تفن رابنا   رابنا ردرد   رورس   رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   یزاس   یزاس رادناتسا   رادناتسا ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003389000022 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  لاسرا  لیمکت و  هعلاطم و  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  تساوخرد  دروم  یاهزوجم  هیارا  .2

 : یتسپ دک  یربارت و ،  هار و  لک  هرادا  هرامش 2  نامتخاس  یربرفاسم - لانیمرت  یوربور  جرب -  نادیم  هب  هدیسرن  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7517745791

33325014-077  ، 33443800-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33446408-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  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 11 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  اب  تسویپ  ینف  تاصخشم  یواح  مالقا  تسیل  گرب  قباطم  رورس  دراه  ددع  دیرخ 53  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000050 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 53 دادعت : 
1401/10/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  صقان  یاه  مالعتسا  یمازلا و  ابش  هرامش  قیقد و  ینف  تاصخشم  یواح  هدش  رهم  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  شریذپ  دات و  دروم  لصا  سانجا  طقف 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا اباب   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یواح   یواح مالقا   مالقا تسیل   تسیل گرب   گرب قباطم   قباطم رورس   رورس دراه   دراه ددع   ددع دیرخ  5353   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6084243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ / .هباشم دک  ناریا.هلاسکی  یتناراگ   hp 96w smart storage battery for dl/ml/sl 727258-b21 new یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشب تسویپ  امتح  روتکاف 

1101050136000290 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  هنایار  رورس  شک   DL380 G8 یرطاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دشابیم6082418 هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رورس  هحفص 111)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ترازو6082717 یا  هنایار  تازیهجت  نیمأت  هحفص 111)هیهت و  رورس  ( رورس

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

608279310000 دادعت هسنارف  " ایناپسا یاهروشکدیلوت  pmsG نومروهو هحفص 111)جنفسا  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6082809 تسیل  قباطم   cpu(111 هحفص رورس  ( رورس

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

6082891G10 رورس هاگتس  تسد  جنپ  هحفص 111)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یمتح6082932 تسویپ  لیاف  .دشاب  یم  یتسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 
.دوش یراذگراب  تکرش  اضما  رهم و  اب  روتکاف.دوش  هعلاطم 

هحفص 111) رورس  ( رورس

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

6082979PORTABLE INDUSTRIAL WORKSTATION(111 هحفص رورس  ( رورس

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

هحفص 111)رورس6083264 رورس  ( رورس

hp 96w smart s torage battery for dl/ml/s l 727258-b2 1  newhp 96w smart s torage battery for dl/ml/s l 727258-b2 1  new یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 16 116 1

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

تسویپ6083515 تسیل  قباطم   Hp رورس مر  دراه و  هحفص 111)دیرخ  رورس  ( رورس

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

قرشلامش6083552 تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  هحفص 111)رادناتسا  رورس  ( رورس

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

زوجم و6083670 اب  عبرم  رتم  یبیرقت 50 تحاسم  هب  رورس  قاتا  قیرح  دض  گنر  اب  یزیمآ  گنر  هب  زاین 
قیرح دض  گنر  تادنتسم  هئارا 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

رورس6083719 هحفص 111)دیرخ  رورس  ( رورس

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

اب6084105 تسویپ  ینف  تاصخشم  یواح  مالقا  تسیل  گرب  قباطم  رورس  دراه  ددع  دیرخ 53 
هباشم دکناریا 

هحفص 111) رورس  ( رورس

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

6084243hp 96w smart storage battery for dl/ml/sl 727258-b21 new هحفص 111)یرتاب رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  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 11 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  قبط  رهشناریا  هاگورین  تهج   vs-079 لدم گنیسیک  شزرل  روسنس  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101001545000173 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  نیبروت  دربراک   mm 5 زیاس شزرل 03-18745  روسنس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: 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   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6083070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیچ روشک  یاهگناش  ادبم  زا  تاموتا  کیئوک  بیش  روسنس  هلومحم  ییاوه  لمح  ناونع : 

14013999 مالعتسا :  هرامش 
یناگرزاب تامدخ  لقن و  لمح و  هرادا  دحاو : 

2022/12/27 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

هاگورین هاگورین تهج   تهج   vs -079vs لدم  079- لدم گنیسیک   گنیسیک شزرل   شزرل روسنس   روسنس ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 162162

تاموتا تاموتا کیئوک   کیئوک بیش   بیش روسنس   روسنس هلومحم   هلومحم ییاوه   ییاوه لمح   لمح ناونع : : ناونع 163163

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

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

زا 151 ھحفص 120 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a2l37ftltyxf5?user=37505&ntc=6082687
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6082687?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/swmc743qfnmwe?user=37505&ntc=6083070
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6083070?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458048 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/11هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتاربیو لباک.یترارح  ظفاحم.نودامروسنس  .EPC تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتاربیو روتاربیو لباک.یترارح   لباک.یترارح ظفاحم.نودامروسنس   ظفاحم.نودامروسنس ..EPCEPC تراک تراک ناونع : : ناونع 164164

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

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

زا 151 ھحفص 121 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gmzf6xwgtmjjz?user=37505&ntc=6083168
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6083168?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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

speed sensor/0100734 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000437 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیارکوا هدنزاس  روشک   LPC SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA0LPC-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 

اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس عجرم 
ددع 18 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز ینف  تاصخشم  اب   Honeywell 05507 هلعش روسنس  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود تبون   - Ultraviolet P/N:261A1812P014

1101091592001159 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقیقدرازبا تازیهجت  مالقا و  لوحت  لیوحت و  ًانمض  .دش  دهاوخ  لوکوم  یتایلمع  تیاس  رد  ینادیم  تست  هب  ریمعت  ییاهن  دأت  هنیزه و  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا  زیربت  رهش  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  داتس  لحم  رد 

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

31444746-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود تبون   تبون  -  - Ultraviolet Ultraviolet P/N:261A1812P014P/N:261A1812P014 ریز : : ریز ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب     Honeywell 05507Honeywell 05507  هلعش هلعش روسنس   روسنس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 166166
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشب تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ.تسا  هباشم  دک  ناریا   . یمیدق یرس  روتابوکنا   labotect دنرب  co2 روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050136000286 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
یزرواشک تامدخ  عیانص و  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   PETERSIME یتراجت مان  لدم 1152-576  یشک  هجوج  هاگتسد  رمیرتسریا   CO2 روسنس الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  عمج  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک هجوج   هجوج هاگتسد   هاگتسد رمیرتسریا   رمیرتسریا   CO2CO2 روسنس   روسنس ناونع : : : : ناونع 167167

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

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

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

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

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

6083462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درس هریجنز  تهج  تبوطرو  امد  هنامز  ود  دنمشوه  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003267 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نهیم دنمشوه  درب  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   EMERSON یتراجت مان   MSTW-17500mm لدم لیتسا  سلنتسا  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 61 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  نتشاد  تروصرد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  - دشاب یتناراگ  یارادو  یلصاالاک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تبوطرو مد ا  هنامزود  دنمشوه  روسنس  - دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  یالاک  - دشابیم یدقن  تخادرپ  خیرات  - دوشدیق

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

36465570-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درس درس هریجنز   هریجنز تهج   تهج تبوطرو   تبوطرو امد   امد هنامز   هنامز ودود   دنمشوه   دنمشوه روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 168168
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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 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

USB روتبادآ یملق و  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000353 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ژویفیرتناس روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 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

44108091-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

USBUSB  روتبادآ روتبادآ وو   یملق   یملق روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوفزد روپاش  یدنج  یتعنص  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 12 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6084325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادروسنس راب  راشف 250  رثکادح  اب  نورکیم  راشف 5  کیلوردیه  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009015000007 زاین :  هرامش 

روپاش یدنج  یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیلوردیه رتلیف  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  شیدنا  کین  رتکد  یاقآ  نفلت 09166417277  هرامش  اب  الاک  ینف  تاصخشم  زا  لاوس  یارب  آفطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تروص  نیا  ریغ  رد  تسیمازلا و  الاک  تاصخشم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  ندرک  تسویپ 

6461618674 یتسپ :  دک  یراکش ،  مراهچ  هاگیاپ  یوربور  - لوفزد کشمیدنا  هداج ی  - لوفزد لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42428000-061  ، 42418500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42418555-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگورین6082687 تهج   vs-079 لدم گنیسیک  شزرل  روسنس  ددع  هحفص 119)دیرخ 3  روسنس  ( روسنس

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

تاموتا6083070 کیئوک  بیش  روسنس  هلومحم  ییاوه  هحفص 119)لمح  روسنس  ( روسنس

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

روتاربیو6083168 لباک.یترارح  ظفاحم.نودامروسنس  .EPC هحفص 119)تراک روسنس  ( روسنس

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

یکینورتکلا6083289 هحفص 119)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6083338Ultraviolet ریز : ینف  تاصخشم  اب   Honeywell 05507 هلعش روسنس  ریمعت 
مود تبون   - P/N:261A1812P014

هحفص 119) روسنس  ( روسنس

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

یشک6083426 هجوج  هاگتسد  رمیرتسریا   CO2 روسنس هحفص 119) : روسنس  ( روسنس

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

درس6083462 هریجنز  تهج  تبوطرو  امد  هنامز  ود  دنمشوه  هحفص 119)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

دض6083534 ریراب  - نزاخم تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  ) یریگتخوس مالقا 
(RTD لانگیس ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  راجفنا 

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رادروسنس رادروسنس راب   راب   250250 راشف   راشف رثکادح   رثکادح اباب   نورکیم   نورکیم   55 راشف   راشف کیلوردیه   کیلوردیه رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 170170

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

نژوردیه6083798 زاگ  روتکتد  یکدی  هحفص 40)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6084176USB روتبادآ یملق و  روسنس  هحفص 119)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

رادروسنس6084325 راب  راشف 250  رثکادح  اب  نورکیم  راشف 5  کیلوردیه  هحفص 119)رتلیف  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 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

یکینورتکلا6083289 هحفص 119)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت زکرم  کنارت  تراک  کسید و  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004775 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  FAT-90 1501-Master card with TRK slot لدم نفلت  زکرم  هاگتسد  رد   IP-PBX کنارت لاتیجید  چیئوس IP و  لرتنک  دربراک  هعطق  تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس 
ددع 12 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  لیاف  اب  قباطم  الاک  ینف  تاصخشم 

دشابیم زاین  دروم  الاک  یلصا  یتناراگ 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت زکرم   زکرم کنارت   کنارت تراک   تراک وو   کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 171171
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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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6082797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  تروپ  ود   KVM Switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000437 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-1732 A لدم  USB1 تروپ ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903946 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 

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس مالقا  /0100742 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000433 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  HAMON هدنزاس عجرم   MURPHY ATEX یتراجت مان   ss.22 لدم تفش  روحم  شزرل  لرتنک  دربراک  نک  کنخ  جرب  یکینورتکلا  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

لوناریا تفن  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 52 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم تروپ   تروپ ودود     KVM SwitchKVM Switch ناونع : : ناونع 172172

تفش تفش روحم   روحم شزرل   شزرل لرتنک   لرتنک دربراک   دربراک نکنک   کنخ   کنخ جرب   جرب یکینورتکلا   یکینورتکلا هعطق   هعطق چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 173173

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

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

6082994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبلاطم  قیقد /  رازبا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000733 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت و هدنزاس  عجرم   Ip65 تظافح هجرد   A 100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  PSB-C.P/FIX.WD لدم فیعض  راشف  تظافح  لرتنک و  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دروب چیئوس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دروب  چیئوس  سراپ  یتعنص 
ددع 1 دادعت : 

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

تسا  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  کناب  یاهب  شسرپ  مرف 

ددرگ یم  تساوخرد  لاطبا  ثعاب  اهب  شسرپ  مرف  رد  رغت  هنوگره 
ددرگ یم  لاطبا  تساوخرد  اهب  شسرپ  مرف  لاسرا  مدع  تروصرد 

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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1874-14011312 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-10-05هرامش عورش 04-10-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدرشف یاوه  صوصخم  - چنیا 3/4 لاصتا عون  - راب 40-20 یریگ هزادنا  جنر  )SDM18 لدم  - Nuova Fima دنرب لاتیجید - 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

قیقد قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 174174

لاتیجید لاتیجید چیئوس - - چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 175175

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

دشابیم6082357 تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  هکبش .  هدننکزمر  هحفص 51)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نفلت6082691 زکرم  کنارت  تراک  کسید و  هحفص 127)دراه  چیئوس  ( چیئوس

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

تساوخرد6082797 قباطم  تروپ  ود   KVM Switch(127 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

6082861kvm روتینام طبار  -  asus پات پل  روتپادا  هتسب -  هکبش 2  هحفص 51)تکوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تفش6082882 روحم  شزرل  لرتنک  دربراک  نک  کنخ  جرب  یکینورتکلا  هعطق  هحفص 127)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

قیقد6082994 رازبا  هحفص 127)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

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

لاتیجید6083164 چیئوس - هحفص 127)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

......و6083229 هکبش  هحفص 51)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یم6083332 یمازلا  تاصخشم  مالعا  مرف  لیمکت.تسویپ  تاصخشم  هب  چوس  هاگتسد  دیرخ 6 
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ  یم  لاطبا  داهنشیپ  لیمکت ، مدع  تروص  رد  .دشاب 

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سنسیال6083520 یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6 
دوش لاعف  دیاب   PLR تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتابکا6083683 ناتسرامیب  یا  هنایار  هکبش  چیئوس  هحفص 51)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6083715ws- C2960-24PCL لدم تروپ  وکسیس 24  هکبش  هحفص 51)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار )6083785 هکبش  اتید  چیئوس  هکبش (  تینما  هحفص 51)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6083795 چوس  هحفص 51)دربردام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گولانآ6083817 چیئوس  میات   - plc یکیرتکلا هظفاح  تراک  یکیرتکلا -  روتوم  تظافح  دربراک  هعطق  هلر 
اتید لاقتنا  روتکناک   - I-P converter لدبم یکیرتکلا -  روتروناک  - 

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6084206 یبارخ  هحفص 51)عفر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تازیهجت  /0140051 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000435 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  فیعض  راشف  روتوم  لرتنک  زکرم  ریگ  چوس  تکوس ، یوق و  راشف  گالپ  تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 

تس 83 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  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 09 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یصوصخ  طیارش  قباطم   SFP یرون ربیف  لوژام  هاگتسد  هد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000450 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

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

31137321-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچیوس لفق  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004856 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیلیآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیلیآ  یتراجت  مان  لدم 7062   cm 7 زیاس یموینیمولآ  سنج  یچوس  لفق  هریگتسد  الاک :  مان 

یمیش سراپ  نوتسیترآ 
ددع 440 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هیلخت  لمح و  هنیزه  یرابتعا  تخادرپ   . تسا دات  دروم  یچیوس  تام  لیتسا  لیهس  لدم  تعنص  هواک  کرام  طقف   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  اب  تدوع  هنیزه  الاک  ندشن  دات  تروص  رد.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هنومن و  لاسرا   . زاوها تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف 

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

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش قباطم   قباطم   SFPSFP  یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد هدهد   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 177177

یچیوس یچیوس لفق   لفق هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 178178

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

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

مالعتسادانسا6082397 ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 هحفص 51)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کینورتکلا6083025 هحفص 131)تازیهجت  چوس  ( چوس

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

یم6083332 یمازلا  تاصخشم  مالعا  مرف  لیمکت.تسویپ  تاصخشم  هب  چوس  هاگتسد  دیرخ 6 
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ  یم  لاطبا  داهنشیپ  لیمکت ، مدع  تروص  رد  .دشاب 

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سنسیال6083520 یاراد  هباشم  ای  هکبش Cisco 9200l-24t-4g-e و  چوس  ددع  درخ 6 
دوش لاعف  دیاب   PLR تروص هب  هک  ( Essentials) لایشنسا

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تسویپ6083541 یصوصخ  طیارش  قباطم   SFP یرون ربیف  لوژام  هاگتسد  هد  هحفص 131)دیرخ  چوس  ( چوس

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

یچیوس6083703 لفق  هحفص 131)هریگتسد  چوس  ( چوس

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

وکسیس6083795 چوس  هحفص 51)دربردام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6083881 (. دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) CRS326-24S+2Q+RM لدم کیتورکیم  چوس  ددع  هحفص 51)2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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 رجفلاو  یادهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیش 6 و ییوشک  تروص  هب  کی  هجرد  تالا  قاری  اب  کتنیو  کرام  نوگرا  زاگ  هرادج  ود   upvc هرجنپ سیورس upvc و  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیم  4

1101091591000056 زاین :  هرامش 
رجفلاو یادهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دبرف تراجت  راک  هدننک  هضرع  عجرم   mm 32 تماخض  1000x2000 mm داعبا  UPVC سنج هبیتک  اب  هتلاح  کت  سیورس  رد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
قاط نیرز  یتامدخ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 02   90x180 cm داعبا  UPVC یترارح یتوص و  قیاع  هتلاح  کت  وش  زاب  هرجنپ  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
ددع 65 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ لیم  هشیش 6 و 4  ییوشک  تروص  هب  کی  هجرد  تالا  قاری  اب  کتنیو  کرام  نوگرا  زاگ  هرادج  ود   upvc هرجنپ سیورس upvc و  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 (( یمازلا روتکاف  شیپ  لیابوم و  نفلت  هرامش  تسویپ  هدش ((- ماجنا  ژارتم  و  تیمک -  تیفیک و  رظن  زا  ینف  رظان  دات  اب  لیوحت  نامز  زا  هزور   40

7135761147 یتسپ :  دک  زاریش ،  یرادنامرف  بنج  - رگدادما یادهش  نابایخ  - زاریش - سراف زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2931219-0713  ، 32331029-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32331029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوگرا نوگرا زاگ   زاگ هرادج   هرادج ودود     upvcupvc هرجنپ   هرجنپ وو     upvcupvc سیورس   سیورس برد   برد ناونع : : ناونع 179179

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

مود تبون  هداس  یبایزرا  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0046 :: م ک /  یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش یهگآ  مود  تبون  راشتنا  نامز  زا  تیاس  زا   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14:30 

زاغآرس  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15:30   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083645 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

برخم  ریغ  یاهنومزآ  تازلف و  یگدروخ  خرن  شیاپ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنلب  درب  کینوسارتلآ  یسیطانغم و  راش  تشن  یتوصارف  یراگنوترپ ،  ) برخم ریغ  یاه  نومزآ  تازلف و  یگدروخ  خرن  شیاپ  تامدخ  ماجنا 

یسمش  لاس  کی  نآ  ماجنا  تدم  نوراک و  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتایلمع  هدودحم  رد  تامدخ  یارجا  لحم 
لایر دروآرب 43.697.011.000 

یژرنا هتشر  یاراد  نارگ  هصقانم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر دانسا 840.000  دیرخ  غلبم  لایر -  نیمضت 2.185.000.000  غلبم  یمتا -  یژرنا  نامزاس  زا  یا  هتسه  یژرنا  شیارگ 

اهدادرارق یقوقح و  روما  فکمه  هقبط  هرامش 2  نامتخاس  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها  لیوحت :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.KOGPC.NISOC.IR

:: 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

نوگرا6082705 زاگ  هرادج  ود   upvc هرجنپ سیورس upvc و  هحفص 133)برد  توص  ( توص

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

یا6082710 هنایار  یریوصت و  هحفص 86)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوس 608300524-70 نیبرود  زنل  هارمه  هب   7 افلا ینوس  یساکع  هحفص 16)نرود  نیبرود  ( نیبرود

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

برخم6083645 ریغ  یاهنومزآ  تازلف و  یگدروخ  خرن  شیاپ  تامدخ  هحفص 133)ماجنا  توص  ( توص

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

تازیهجتو6083943 هتسبرادم  نیبرود  بصنو  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برخم برخم ریغ   ریغ یاهنومزآ   یاهنومزآ وو   تازلف   تازلف یگدروخ   یگدروخ خرن   خرن شیاپ   شیاپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 180180

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالگهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  . irc دک یاراد  . imed رد تبث  .هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  .ههام  2 هیوست.لاتفوفارگویدراکورتکلاذغاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هباشم دک  ناریا  .تسیمازلا 

1101094115000089 زاین :  هرامش 
نالگهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   50x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  ادوکوف  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 
اردص رتسگ  بط 
هتسب 25 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   2500x110 mm داعبا ینوفلس  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  دربراک  فارگویدراکورتکلا  یلور  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط 
هتسب 25 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   210x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  تنویاب  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
هتسب 25 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   50x100 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   FQS50-3-100 ندوک نوهین  کوشورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   151x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Fc1400 تنویاب گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع 
هتسب 12 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.عیزوت یگدنیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نالگهد یادهش  ناتسرامیب 

یغارچ 09181733997

6667163117 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  نادیم  نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35128005-087  ، 35121415-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35127245-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا . . ircirc دکدک   یاراد   یاراد . . imedimed  ردرد تبث   تبث .هدننک   .هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه .ههام   .ههام 22 هیوست.لاتفوفارگویدراکورتکلاذغاک هیوست.لاتفوفارگویدراکورتکلاذغاک ناونع : : ناونع
.هباشم .هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تسیمازلا   .تسیمازلا

181181

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

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

زا 151 ھحفص 137 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jx4mjv6js2xj5?user=37505&ntc=6082633
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6082633?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشن قبط  ددع  2 رامیب دنبتسد  رگپاچ  ددع -  تعرسرپ 2  رنکسا  ددع - 8 روتینام ددع -  رتنیرپ 8 ددع -  رتویپماک 13 سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف 

1101090142000179 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش ریاس  دشاب -  یناریا  سانجا  هیلک  دشاب -  تسویپ  تاصخشم  قبط  دیاب  ادهش - ناتسرامیب  لیوحت  لحم   -* دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه   - دشاب یم  تسویپ 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا نالبس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6082819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  یناریا 4  کی  هجرد  یراویدو  لباترپ  یلارت  یفارگونپاک  اب  رامیب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004587000129 زاین :  هرامش 
لیبدرا نالبس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S1600 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

یربراب هنیزه  هام  ود  هیوست  ددرگ  هناماس  تسویپو  لیمکت  هدننک  تکرش  فرط  زا  ینف  تاصخشم  دشابیم  یمازلا  دمیآ  زوجم  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هناماس  تسویپ  دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  دشابیم  هدنرب  هدهعرب 

5616694613 یتسپ :  دک  نالبس ،  ناتسرامیب  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33357377-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339793-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 22 رامیب رامیب دنبتسد   دنبتسد رگپاچ   رگپاچ ددع -  -  ددع   22 تعرسرپ   تعرسرپ رنکسا   رنکسا ددع - - ددع 88 روتینام روتینام ددع -  -  ددع 88 رتنیرپ   رتنیرپ ددع -  -  ددع رتویپماک  1313 رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 182182

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد   44 یناریا   یناریا کیکی   هجرد   هجرد یراویدو   یراویدو لباترپ   لباترپ یلارت   یلارت یفارگونپاک   یفارگونپاک اباب   رامیب   رامیب روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 183183
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  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 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6082988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18  لنپ IPsو  اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون 226ln لدم Gplus روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرابتعا 

1101096123000047 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-226LN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 250 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یرابتعا  تروص  هب  هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18  لنپ IPsو  اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون 226ln لدم Gplus روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6083139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
پماتسا رهوج  یروتینام -  ریز  ناونع : 

14013646 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروص تروص هبهب   هیوست   هیوست انمض   انمض هام   هام   1818 یتناراگ   یتناراگ وو   IPsIPs لنپ   لنپ اباب     hdmihdmi تروپ   تروپ هبهب   زهجم   زهجم چنیا   چنیا 2222 زیاس   زیاس LEDLED عون عون 226226 lnln لدم   لدم GplusGplus روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یرابتعا   یرابتعا

184184

پماتسا پماتسا رهوج   رهوج یروتینام -  -  یروتینام ریز   ریز ناونع : : ناونع 185185
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درجورب نارمچ  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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 20  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091624000116 زاین :  هرامش 
درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه.تسا  ههام  لقادح 3  تخادرپ.چنیا  روتینام 20  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42514001-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم  هزوح   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپک هاگتسد.روتینام.هنایار.رنکسا.رتنیرپ  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003941000122 زاین :  هرامش 

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم    هزوح  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  یروانف  سانشراک  هیدات  ریمعت و  زا  سپ  هیوست  یدروم و  تروص  هب  تاریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09120854922 تهج  نفلت 

1843714616 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  بنج  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909290-021  ، 55952768-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55907996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2020 روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 186186

یپک یپک هاگتسد.روتینام.هنایار.رنکسا.رتنیرپ   هاگتسد.روتینام.هنایار.رنکسا.رتنیرپ سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 187187
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  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 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا 55 سوتنپ روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000791 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 55 زیاس  55DS34NK-U لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد  یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارا  نینچمه  دشابیم  هدش  هئارا  دکناریاو  مالعتسا  قبط  زاین  دروم  یالاک   :: 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

52125034-061  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 188188
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مهد 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  دیرخ 4103901266-20- یاضاقت  -19 زاف - مهد هاگشیالاپ  -MASTER FOAM NOZZLE: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101097684000364 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ ناهم  نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IMACOFIRE یتراجت مان   IMF-FN50 لدم  in 2/5 زیاس یناشن  شتآ  موف  باترپ  روتینام  لزان  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

9171703733-7731466291 نفلت : 
تسا دات  دروم  لخاد  تخاس  " امازلا

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MASTER FOAM NOZZLEMASTER FOAM NOZZLE:: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 189189
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6083508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 5 / دارآ لدم  ناریاص  یتایح  مئالع  گنیروتینام  فارگونپاک  یرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ روتکاف رد  irc دک جرد  و 

1101000257003268 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   CAPNODAM1 لدم یکشزپ  فارگونپاک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراددوخ یدقن  تیق  جرد  زا   / یکشزپ تازیهجت  ینالصا  سدنهم   09154922334 امنهر / یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  تخادرپ  طیارش  شورف و  سانشراک  هرامش  / دامن یراذگ  تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  / ددرگ

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ فارگونپاک   فارگونپاک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 190190
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ناجیهال ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  رتویپماک  سیک  روتینام و  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094050000008 زاین :  هرامش 

ناجیهال ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   Green MD121 لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل ندومن  رهم  لیمکت و  دشاب .  ناجیهال  ناتسرهش  نالیگ  ناتسا  هزوح  رد  ناگدننک  نیمات  اموزل  تسویپ .  تسیل  تاصخشم  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک تساوخرد  یت  یا  دحاو  طسوت  هدش  یرادیرخ  مالقا  دات  موزل  هناماس و  رد  هدننک  نیمات  طسوت  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  یتسویپ و 

4413463151 یتسپ :  دک   ، 11 هچوک  - یتشهب دیهش  نابایخ   - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42233437-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235506-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 191191
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دنرز یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  ینف  تاصخشم  قبط  لباترپ )  تباث و  هیاپ  هارمه  هب  هاگتسد (  رتماراپ 9  لوف  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050318000069 زاین :  هرامش 

دنرز ع )  ) یلع ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناگزاس یتراجت  مان  رتسگ  ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  ناگزاس  هدنزاس  عجرم   Safira لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیاب الاک  / دشاب ینامرد  زکرم  نیا  دات  دروم  دیاب  الاک  / دشاب  IRC دک یاراد  الاک  / دشاب  IMED تیاس رد  هدننک  نیمات  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  زور  خیرات  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب / لخاد )  تخاس  یناریا ( 

7761976551 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  یمالسا  یروهمجراولب  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33425000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33429515-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درالم 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قباطم  یرادنامرف  نامتخاس  گنیروتینام  قاتا  هب  یقاحلا  کبس  هزاس  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000146 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 6.000.000.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  رابتعا  فقس   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض  ** 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لباترپ )  )  لباترپ وو   تباث   تباث هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   هاگتسد (  (  هاگتسد   99 رتماراپ   رتماراپ لوف   لوف یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 192192

نامتخاس نامتخاس گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا هبهب   یقاحلا   یقاحلا کبس   کبس هزاس   هزاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 193193
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یوضر ناسارخ  یعامتجا  نیمات  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 10 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6083848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دکناریا   ) ناریا تخاس  چنیا  روتینام 22  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030258000017 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   20MK400 لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ هب  ندادرثا  بیترت  تهج  هبو  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  یتسویپ  کرادمرد  یتساوخرد  روتینام  ءاهب  مالعتسا  گرب  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  اددجم  لیمکتزا  سپ  یتسیاب 
الاک  لیوحترا  سپ  یدقن  باسح  هیوست 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسراو  لیوحت  هنیزه 

9185914711 یتسپ :  دک  مایخ 33 ،  شبن  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37006120-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37645339-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ضیف ینامرد  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6083863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید هیاپ  اب  هارمه.دشاب   FDA یاراذ سلاپ  پارپ  -- PI رتماراپ یاراد  - PVI تیلباق - هاگدنیوپ لارتناس  هب  روتینام  لاصتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092376000009 زاین :  هرامش 

ناهفصا ضیفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8149644875 یتسپ :  دک  سردم ،  نابایخ  لوا  سدق - نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34473592-031  ، 34452031-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34473592-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) ناریا ناریا تخاس   تخاس چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 194194

یراوید یراوید هیاپ   هیاپ اباب   هارمه.دشاب   هارمه.دشاب   FDAFDA  یاراذ یاراذ سلاپ   سلاپ پارپ   پارپ ---- PIPI رتماراپ رتماراپ یاراد   یاراد - - PVIPVI تیلباق تیلباق -- هاگدنیوپ هاگدنیوپ لارتناس   لارتناس هبهب   روتینام   روتینام لاصتا   لاصتا ناونع : : ناونع 195195

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

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

6082633.imed رد تبث  .هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  .ههام  2 هیوست.لاتفوفارگویدراکورتکلاذغاک
.هباشم دک  ناریا  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  . irc دک یاراد 

هحفص 135) روتینام  ( روتینام

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

رگپاچ6082671 ددع -  تعرسرپ 2  رنکسا  ددع - 8 روتینام ددع -  رتنیرپ 8 ددع -  رتویپماک 13 سیک 
ددع 2 رامیب دنبتسد 

هحفص 135) روتینام  ( روتینام

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

لاچخی6082698 یامد  شیاپ  بو  تحت  دنمشوه و  هحفص 31)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا6082710 هنایار  یریوصت و  هحفص 86)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6082819 هاگتسد  یناریا 4  کی  هجرد  یراویدو  لباترپ  یلارت  یفارگونپاک  اب  رامیب  روتینام 
یتسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 135) روتینام  ( روتینام

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

6082861kvm روتینام طبار  -  asus پات پل  روتپادا  هتسب -  هکبش 2  هحفص 51)تکوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لنپ IPsو6082988 اب   hdmi تروپ هب  زهجم  چنیا  زیاس 22 LED عون 226ln لدم Gplus روتینام
دشابیم یرابتعا  تروص  هب  هیوست  انمض  هام  یتناراگ 18 

هحفص 135) روتینام  ( روتینام

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

پماتسا6083139 رهوج  یروتینام -  هحفص 135)ریز  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6083215 روتینام 20  هحفص 135)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یپک6083234 هاگتسد.روتینام.هنایار.رنکسا.رتنیرپ  سیورس  هحفص 135)ریمعت و  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6083306 روتینام  هحفص 135)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6083394MASTER FOAM NOZZLE: هحفص 135)دیرخ روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6083508 فارگونپاک  هحفص 135)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6083535 تسیل  تاصخشم  قبط  رتویپماک  سیک  روتینام و  هاگتسد  کی  هحفص 135)دیرخ  روتینام  ( روتینام
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قبط6083692 لباترپ )  تباث و  هیاپ  هارمه  هب  هاگتسد (  رتماراپ 9  لوف  یتایح  مئالع  روتینام 
یتسویپ کرادم  رد  ینف  تاصخشم 

هحفص 135) روتینام  ( روتینام

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

نامتخاس6083740 گنیروتینام  قاتا  هب  یقاحلا  کبس  هزاس  هحفص 135)ثادحا  روتینام  ( روتینام

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

شخب6083783 یرتویپماک  تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  تاریمعت  ینابیتشپ و  تامدخ 
گنیروتینام

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6083848( دشابیم هباشم  دکناریا   ) ناریا تخاس  چنیا  روتینام 22  هحفص 135)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6083863FDA یاراذ سلاپ  پارپ  -- PI رتماراپ یاراد  - PVI تیلباق - هاگدنیوپ لارتناس  هب  روتینام  لاصتا 
یراوید هیاپ  اب  هارمه.دشاب 

هحفص 135) روتینام  ( روتینام

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

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

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

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

6082355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یریوصت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000031 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  لیافاب  قباطم  هتسبرادم  یریوصت  تازیهجت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

ربتعم  یهاوگ  هیارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  تخادرپ  هدننک - نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم - رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رثا بیترت  یلاسرا  تاداهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  - ددرگ جرد  مالقا  هیلک  عمج  تروص  هب  تسیاب  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا 

دش دهاوخن  هداد 

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

هتسبرادم  :: 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

هتسبرادم6082355 یریوصت  هحفص 148)تازیهجت  هتسبرادم  ( هتسبرادم

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

کرحم6082886 تباث ،  عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و 
هطوبرم یبناج  تازیهجت  و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6083317GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  - هتسبرادم نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  هحفص 86)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجتو6083943 هتسبرادم  نیبرود  بصنو  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6084023 یاههاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسبرادم هتسبرادم یریوصت   یریوصت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 196196
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دشابیم6082357 تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  هکبش .  هدننکزمر  هحفص 51)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هناماس6082438 رازفا  مرن  شزومآ  هحفص 19)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تالسارم6082450 لاسرا  رازفا  مرن  تامدخ  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مادقا6082589 مالعتسا  تسویپ  حرش  قباطم  هخسن  دادعت 190  یاکسا  رپساک  یتینما  هتسب  دیرخ 
تسه هباشم  دک  ناریا  دوش 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6083037 شیوداپ  سوریو  هحفص 19)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزرواشک6083040 شزومآ  تاقیقحت و  نامزاس  تسایر  رفس  تابوصم  یرازفا  مرن  هناماس  هحفص 19)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه6083571 هب   FTD رمعلا مادام  سنسیال  تساوخرد  دروم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 
تسویپ تاصخشم  اب  رواپ  ریاف  هلاس  سنسیال 3 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6083625 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6083711 هتسب  رادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6083950 یروانف  تامدخ  تیریدم  ماظن  یزاس  هدایپ  هرواشم  رازفا و  مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاس6084251 بو  یحارط  یرازفا  مرن  هتسب  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6084316Symantec Endpoint Protection سوریو یتنآ  هلاسود  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6084434SSL یاه یهاوگ  هحفص 19)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6082629 تراظن  هناماس  یلیمکت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 86)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرحم6082886 تباث ،  عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و 
هطوبرم یبناج  تازیهجت  و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6083595 تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 86)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6084023 یاههاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یقرب6082778 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 83) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هبعش6083262 یقرب  هرکرک  برد  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 83) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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