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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 24

140 1140 1 یدید   هبنش  1313   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4646))

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

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

زا 49 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

زا 49 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 49 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

زا 49 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095562000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106450 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تبسن  خروم 03/10/1401  هرامش 12100235  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  اواف  نامزاس  دناسر  ¬ یم عالطا   ¬ هب هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، دیامن مادقا  لیذ  تاصخشم  حرش  هب  سایقم 1:500  اب  دزی  رهش  میرح  هدودحم و  زا  کازوموتفوترا  دیلوت  امیپاوه و  اب  ییاوه  یرادرب  ¬ سکع هصقانم  یرازگرب 

.دیآ  ¬ یم لمعب  توعد  لیذ  طیارش  ساسارب  روکذم  هصقانم  یداهنشیپ  خرن  مالعا  یارب  تکرش  نآ  زا  اذل 
دزی  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 

ییاوه یرادربسکع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 
19:00 تعاس : 1401/12/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازا نادیم  دزی -  ، 8917636939 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازین رتسگ  سراپ  یتعنص  کرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راربا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یتاعالطا  یطابترا و  یاهمتسیس  یزاس  هدایپ  درکیور  اب  دنمشوه  یتعنص  کرهش  عماج  حرط  تاعلاطم  ماجنا  تهج  حالصیذ  نارواشم  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارواشم یفیک  یبایزرا  دنیآرف  یرون  ربیف  رتسب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 21 راگدنام  نامتخاس  کالپ 20 |  یتفارظ  هچوک  شبن  رصعیلو  قرش خ  سودرف  راولب  نارهت  رتفد   :: سردآ سردآ

021-91002107 :: نفلت :: WWW.PGNIP.COMنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میرح میرح وو   هدودحم   هدودحم زازا   کازوم   کازوم وتفوترا   وتفوترا دیلوت   دیلوت وو   امیپاوه   امیپاوه اباب   ییاوه   ییاوه یرادرب   یرادرب سکع   سکع یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

یاهمتسیس یاهمتسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ درکیور   درکیور اباب   دنمشوه   دنمشوه یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش عماج   عماج حرط   حرط تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا تهج   تهج حالصیذ   حالصیذ نارواشم   نارواشم ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
یرون یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب ردرد   یتاعالطا   یتاعالطا وو   یطابترا   یطابترا

22

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-9946017-T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106486 :: هرازه هرازه 1401/10/25دکدک    : ءاضقنا خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

”FUJI  “ دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/10/24  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106585 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13 و 11 و 10  بیترت  هب   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هار شیامزآ و  بصن  تخاس ،  ، نیمات  ، تایلمع یراذگاو  هرامش 1401/300/23  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف سنانیاف  قیرط  زا   EPC شور هب  ناجنز   AOC گنیچاپسید متسیس  یزادنا 

جنسارآ تلوولیک  رایس 63/20  تسپ  یزادنا  هار  تست و  بصن و  لمح و  تازیهجت و  یلامتحا  یرسک  نیمات  ینامتخاس ، تایلمع  یارجا 
نایرآ هاگورین  تسپ  تلوولیک  رایس 230٫63  تسپ  یطابترا  تلوولیک  طخ 63  قادحا  تازیهجت و  نیمات 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   2.000.000

:: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tender.tavanir.org.ir www.zrec.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

""FUJI " DIFFERENIAL PRESSURE TRANSMITTERSFUJI " DIFFERENIAL PRESSURE TRANSMITTERS ناونع : : ناونع 33

نیمات نیمات ینامتخاس ، ، ینامتخاس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا  -  - AOCAOC  گنیچاپسید گنیچاپسید متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   شیامزآ   شیامزآ بصن   بصن تخاس ، ، تخاس  ، ، نیمات نیمات  ، ، تایلمع تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو تلوولیک   تلوولیک   63/2063/20 رایس   رایس تسپ   تسپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   تازیهجت   تازیهجت یلامتحا   یلامتحا یرسک   یرسک

44

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

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

زا 49 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
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mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001094325000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106292 :: هرازه هرازه :: 1401/11/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قطانم 5 و 1 )  ) هرامش 13 و 27 یناشن  شتآ  یاه  هاگتسیا  یرونربیف  لاناک  ثادحا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راک ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هجدوب ،  همانرب و  نامزاس  زا  دناب  هار و  ای  تاطابترا  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.تسا یمازلا  هژورپ  اب  طبترم  قباوس  یعامتجا و  هافر  نواعت و  ، 

لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/02/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا یرادرهش  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  قارشا  نابایخ  هواک  نابایخ   ، 8193614873 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: 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

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدیما ناتسرهش  یاه  نیبرود  یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir KZ.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب6106676 دنمشوه  یتعنص  کرهش  عماج  حرط  تاعلاطم  ماجنا  تهج  حالصیذ  نارواشم  ییاسانش 
یرون ربیف  رتسب  رد  یتاعالطا  یطابترا و  یاهمتسیس  یزاس  هدایپ  درکیور 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یرونربیف   یرونربیف لاناک   لاناک ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 55

اهاه نیبرود   نیبرود یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 49 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001221000235 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106295 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوخ  ناذلهم  لپ  یزلف  هدرن  بصن  هیهت و  یلیمکت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یوخ  ناذلهم  لپ  یزلف  هدرن  بصن  هیهت و  یلیمکت و  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,201,955,414 یلام :  دروآرب 

لایر   610,097,771 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  مثیم  عطاقت  رجفلاو  راولب  هیمورا   ، 5719877181 یتسپ :  دک  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپلپ یزلف   یزلف هدرن   هدرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   یلیمکت   یلیمکت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 49 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

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

لوا یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم داحتا   :: عبنم :: 1401/10/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106611 :: هرازه هرازه :: 1401/10/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ هزیناولاگ  زا  ددع ) 2580 دادعت  ) مرگ ولیک  یرتم 43860  لوط 105   IPE140 هرمن لیردراگ  هیاپو  دیرخ  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگ  هزیناولاگ  زا  تس  لیردراگ 2485  هرهم  چیپ و  لماک  تس  - 2

مرگ هزیناولاگ  زا  ددع   1650 دادعت ولبات 10*70  هرهم  چیپ  - 3
مرگ هزیناولاگ  زا  ددع   1650 دادعت ولبات 10*50  هرهم  چیپ  - 4

مرگ  هزیناولاگ  زا  ددع   1650 دادعت ولبات 10*80  هرهم  چیپ  - 5

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یقرشناجیابرذآ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یناقلاط - ناتسرامیب  یوربور  نهآ - هار  نادیم  زیربت -   :: سردآ سردآ

09149092607 ییاضر -  یاقا   4-04134457793 :: نفلت :: 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

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون 

1401/10/13 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش تعاس ات  خروم 1401/10/12  تعاس 8:30  زا   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
14:30

یناریا هعسوت   :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106765 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 : یلام دروآرب  کارا -  - مق روحم  ناگچفلس و  سراف  جیلخ  راولب  تیروحم  اب  یظافحتسا  هزوح  یاه  هار  رد  بصن  یلصفم و  یسرجوین  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   108,893,269,519

لایر   52.538.411.394 مق -  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهلپ  یزاس  نمیا 

لایر   5,445,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.627.000.000

هداج لقن  لمحو و  یرادهار  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسایرامع -  راولب  یاهتنا  مق -   ، 3719153416 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مق ناتسا  یا 

02537775583  - 1456 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02537775583 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات هرهم   هرهم چیپ   چیپ لیردراگ -  -  لیردراگ هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ لماک   لماک تستس   لیردراگ -  -  لیردراگ هیاپو   هیاپو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهلپ   یاهلپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا یظافحتسا -  -  یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه هار   هار ردرد   بصن   بصن وو   یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/10/13  زا   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم تعاسات 13/30عبنم  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106589 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دیدجت  رهبا –  هیحان   CGS هاگتسیا یرادا و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 33/626/937/675  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   1/681/347/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  جرد  ردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

تسارح دحاو  یزکرم  نامتخاس  ناجنز  ناتسا  زاگ  تکرش  تارادا  عمتجم  نمهب  هارگرزب 22  ناجنز   :: سردآ سردآ

یمساق یاقا   09126418088-02433146302 :: نفلت http://iets.mporg.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور یور  هدش  بصن   PVDM3-256 تراک سنسیال K9 و  اب  3945 لدم وکسیس - دنرب  هکبش  روتور  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا وو   یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

تراک تراک وو     K9K9  سنسیال سنسیال اباب   39453945 لدم لدم وکسیس - - وکسیس دنرب   دنرب هکبش   هکبش روتور   روتور ناونع : : ناونع 111 1
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6106481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153959 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
managengine یریذپ بیسآ  تیریدم  همانرب  سنسیال  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/17 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

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 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلزنم هب  تسویپ  تسیل  لاسرا  مدع  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  سنسیال  هارمه  هب  سیفآ  زودنیو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  فذح 

1101001017000680 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  درادناتسا  هخسن 2016  رورس  زودنیو  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هخسن 10 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شبن یسودرف  نابایخ  الاک  هنومن  لاسرا  سردآ  یراک  زور  هدزناپ  زا  سپ  باسحتروص  هیوستدریذپ  یم  تروص  دات  هنومن و  لاسرا  زا  سپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه اب  نکسم  کناب  نامتخاس  ییاخس  گنهرس 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

managenginemanagengine یریذپ   یریذپ بیسآ   بیسآ تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1212

هلزنم هلزنم هبهب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل لاسرا   لاسرا مدع   مدع تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   سیفآ   سیفآ وو   زودنیو   زودنیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   فذح   فذح
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یور رب  یربا  تروص  هب  تسپ  یلم  تکرش  یتوص  قودنص  طخ و  رب  وگتفگ  ، گنیتکیت  ، سامت زکرم  تامدخ  ینابیتشپو  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  نفلت 193و 84470000  طخ 

1101003067000118 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طخ یور  رب  یربا  تروص  هب  تسپ  یلم  تکرش  یتوص  قودنص  طخ و  رب  وگتفگ  ، گنیتکیت  ، سامت زکرم  تامدخ  ینابیتشپو  هعسوت  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  نفلت 193و 84470000 

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طخطخ یور   یور ربرب   یربا   یربا تروص   تروص هبهب   تسپ   تسپ یلم   یلم تکرش   تکرش یتوص   یتوص قودنص   قودنص وو   طخطخ   ربرب   وگتفگ   وگتفگ ،، گنیتکیت گنیتکیت  ، ، سامت سامت زکرم   زکرم تامدخ   تامدخ ینابیتشپو   ینابیتشپو هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع
نفلت نفلت

1414

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

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

زا 49 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h8ycbdavef3mx?user=37505&ntc=6106782
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6106782?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم تسویپ  کرادم  رد  تاعطق  یلک  تسیل  انمض  چیئوس  لاوریاف و  رتور  هلمج  زا  هکبش  هبل  یاهتخاس  ریز  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101003385000009 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزاجم یصوصخ  هکبش  هکبش و  تینما  هکبش  تازیهجت  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 12 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دوجوم  تسویپ  کرادم  رد  تاعطق  یلک  تسیل  انمض  چیئوس  لاوریاف و  رتور  هلمج  زا  هکبش  هبل  یاهتخاس  ریز  تازیهجت  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518698451 یتسپ :  دک  اکتا ،  هاگشورف  یوربور  رهاطاباب -  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34229655-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34229654-081 :: 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  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشیامرگ دنمشوه  لرتنک  هناماس  فقس 20  ات  یشیامرگ  یاههناخروتوم  هچراپکی  شیاپ  لرتنک و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000272 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرافس لک  هجو  .دوب  دهاوخ  ناگیار  رادیرخ  یارب  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  همه  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن و  لیوحت ،  هیهت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم زیراو  میقتسم  تروص  هب  هدنشورف و  باسح  هب  رادیرخ ،  هب  شرافس  لک  لیوحت  نیمات و  زا  سپ  هامکی 

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

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

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هکبش   هکبش تینما   تینما هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت رازفا   رازفا مرن   مرن چیئوس (  (  چیئوس وو   لاوریاف   لاوریاف رتور   رتور هلمج   هلمج زازا   هکبش   هکبش هبل   هبل یاهتخاس   یاهتخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ( ( یزاجم یزاجم یصوصخ   یصوصخ

1515

یشیامرگ یشیامرگ دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس   2 020 فقس   فقس اتات   یشیامرگ   یشیامرگ یاههناخروتوم   یاههناخروتوم هچراپکی   هچراپکی شیاپ   شیاپ وو   لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 49 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط   time delay relays تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001348 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 2 دادعت : 
1401/10/28 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط   time delay re laystime delay re lays ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 49 ھحفص 14 
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نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  بونج  یتایلامروما  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000036 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرح مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: 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

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 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

6106390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب ** یم  تسویپ  هگرب  هب  بصن  ترجا  هارمه  هب  زاین  دروم  سانجا  روتکتد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003356 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ASD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  هلر  نودب  نویسازینوی  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ روتکاف  یراک **  زور  تخادرپ 10   - ** دوش تبث  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمتاح 09015611134 سدنهم   - دوش یراذگراب  تسویپرد 

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

32297010-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت نارهت ناتسا   ناتسا بونج   بونج یتایلامروما   یتایلامروما قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1818

**** تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   دشاب ** ** دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب هبهب   بصن   بصن ترجا   ترجا هارمه   هارمه هبهب   زاین   زاین دروم   دروم سانجا   سانجا وو   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 49 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/69sy8sd9vdq7c?user=37505&ntc=6106316
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6106316?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gdcal96xa3csd?user=37505&ntc=6106390
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6106390?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هاگشناد  ییوجشناد  تامدخ  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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201098109000033 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ییوجشناد  تامدخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دوش هداد  تسویپ  تسیل  قبط  تمیق  مالعتسا  افطل  - 1 - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یداصتقا  هسانش  یاراد  هدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( امتح  ) .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  - 2

1417466619 یتسپ :  دک  ییوجشناد ،  تنواعم  نامتخاس  رذآ -  خ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66481607-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66464066-021 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 49 ھحفص 16 
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نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6106795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  ) تسویپ حرش  هب  نارهت  زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  یاه  نامتخاس  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  مسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هباشم

یلکنان یاقآ   09123977456 سامت : هرامش 
1101000400000041 زاین :  هرامش 

نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   NET SAFETY هدنزاس عجرم  قیرح  ءافطا  مالعا و   H2S زاگ زاسراکشآ  دربراک   ST1200 درب الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1589614631 یتسپ :  دک  عاعش پ 91 ،  نادیم  ماقم  مئاق  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381509-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لکلک هرادا   هرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس رورس   رورس یاه   یاه قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا مسیس   مسیس ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 49 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/klfls7r95frla?user=37505&ntc=6106795
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6106795?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6106350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا رکرام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002394 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ بط  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   THE STANDARD هدنزاس عجرم  یددع  رتسیلب 1   TS-205 لدم یپوکسودنآ  یراذگ  هناشن  رکرام  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

06134177102

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا رکرام   رکرام ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  یتساوخرد  لیاف  تاصخشماب  قباطم  تامدخو  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000257 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  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 1 دادعت : 

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

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتساوخرد  تاصخشماب  قباطم  اقیقد  تامدخو  الاک  - 2

.دشاب یم  داتو  لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ  - 3

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمیم   یتساوخرد   یتساوخرد لیاف   لیاف تاصخشماب   تاصخشماب قباطم   قباطم تامدخو   تامدخو الاک   الاک ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط یضرف  دک  ناریا  dummy load50 ددع یرتاب 1 رتست  ددع  رتم 1 سناکرف  رتم و  تاو  ددع  1 رزیالانا کروتن  نتنا و  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101091498000160 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبسامهط هلا  تمارک  هدننک  هضرع  عجرم   B6D4 لدم یرتاب  ژاتلو  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  یضرف  دک  ناریا  dummy load50 ددع یرتاب 1 رتست  ددع  رتم 1 سناکرف  رتم و  تاو  ددع  1 رزیالانا کروتن  نتنا و  ددع  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 20 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب یرتاب رتست   رتست رتم   - - رتم سناکرف   سناکرف وو   رتم   رتم تاو   تاو  - - رزیالانآ رزیالانآ کروتن   کروتن وو   نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 2424

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004937 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   C7978A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 

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

زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q2078A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نف و هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q6Q67A لدم  TB 30 تیفرظ هنایار   LTO-8 لانرتنیا ویارد  پیت  الاک :  مان 

زیراک هدیا 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یدابآ یلع  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   SUMSUNG یتراجت مان   GB 250 تیفرظ  EVO 870 لدم هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32309175-071  ، 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیرف ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  ( LIS WIFI لوژام متسیس  ) درب تنیالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091193000012 زاین :  هرامش 

نامیرف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شکور اب  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   FSK-M104 لدم اتید  لاقتنا  یریگ و  هزادنا  تهج   Ethernet و RS485 و RS232 یاه تروپ  اب   4G مدوم الاک :  مان 

ریوک دمرس  رادیف  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینوفلس 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نامیرف رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبم هیوست  هطوبرم  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  دوش / لاسرا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  الاک  دوش / همیمض  یمسر  روتکاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشت اب  دش / دهاوخ  ماجنا  روتکاف 

9391865997 یتسپ :  دک  سردم ،  عطاقت  شبن  نمهب -  نابایخ 22  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34631019-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34627097-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   ( ( LIS  WIFILIS  WIFI لوژام   لوژام متسیس   متسیس )) درب درب تنیالک   تنیالک ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 49 ھحفص 22 
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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 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Data Diod نیار هکبش  زاسوسکی  تهج : :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000793 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   44W4408 لدم یرون  ربیف  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  داتس  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6106313 مالعتسا  قبط   time delay relays(14 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6106782 یتوص  قودنص  طخ و  رب  وگتفگ  ، گنیتکیت  ، سامت زکرم  تامدخ  ینابیتشپو  هعسوت 
نفلت طخ  یور  رب  یربا  تروص  هب  تسپ  یلم 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6106818 رازفا  مرن  چیئوس (  لاوریاف و  رتور  هلمج  زا  هکبش  هبل  یاهتخاس  ریز  تازیهجت  نیمات 
 ( یزاجم یصوصخ  هکبش  هکبش و  تینما  هکبش 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

Data DiodData Diod  نیار نیار هکبش   هکبش زاسوسکی   زاسوسکی ناونع : : ناونع 2727

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

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ...و  لاتیجید  رگشیامن  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001457 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EASTAR هدنزاس عجرم   P25 لدم  0/96x0/08 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   ...و   ...و لاتیجید   لاتیجید رگشیامن   رگشیامن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یسرجوین 2 ، درالب  ، یلدوت ، خیم لگ  ، ینمیا هکشب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000194 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نلیتا  یلپ  سنج   450x600x1050 mm زیاس یکیفارت  ینمیا و  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتم یسرجوین 2 ، درالب  ، یلدوت ، خیم لگ  ، ینمیا هکشب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  ینف و  تاصخشم  ربارب  رهش ،  یاه  یدورو  رد  یئزجود  گنراب  یروحم  یشک  طخ  عاونا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000037 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم 22 یسرجوین   یسرجوین ،، درالب درالب  ، ، یلدوت یلدوت ،، خیم خیم لگلگ   ،، ینمیا ینمیا هکشب   هکشب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب رهش ،  ،  رهش یاه   یاه یدورو   یدورو ردرد   یئزجود   یئزجود گنراب   گنراب یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   عاونا   عاونا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزجود گنر  اب  یکیفارت  مئالع  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000264 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  600 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ذخا  هتفس )  ای  کچ   ) یکناب نیمضت  مالعتسا  رد  یداهنشیپ  غلبم  لک  دصرد  غلبم 5  مالعتسا  هدنرب  زا  .دوش  مادقا  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیواز یاقآ  رظان  سدنهم   09143920161

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یئزجود یئزجود گنر   گنر اباب   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 CAC100 لرتنک ددع  دادعت 10  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ناوخ تراک   ) ددع 20 PT100CK لانیمرت

ددع  20 هفرط کی  هریگتسد  اب  یقرب  لباقم  لفق 
یزادنا هار  بصن و  هنیزه  اب 

1201094216000105 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یزادنا هار  بصن و  هنیزه  ابددع   20 هفرط کی  هریگتسد  اب  یقرب  لباقم  لفق  ( ناوخ تراک   ) ددع 20 PT100CK لانیمرت  CAC100 لرتنک ددع  دادعت 10  هب  - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

دروم  4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هار بصن و  هنیزه  ابددع   20 هفرط کی  هریگتسد  اب  یقرب  لباقم  لفق  ( ناوخ تراک   ) ددع 20 PT100CK لانیمرت  CAC100 لرتنک ددع  دادعت 10  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: 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

ددع ددع   2 020 هفرط هفرط کیکی   هریگتسد   هریگتسد اباب   یقرب   یقرب لباقم   لباقم لفق   لفق ناوخ -) -) ناوخ تراک   تراک  ) ) 2020 ددع   ددع PT100CKPT100CK  لانیمرت لانیمرت  -  - CAC100CAC100 لرتنک   لرتنک ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب   ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  قباطم  هچیلچ  هبعش  هپس  کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   - تسویپ

1101004613000017 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تیولوا   - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  هچیلچ  هبعش  هپس  کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسا ناگدننک  نیمات 

8816839349 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222171-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225347-038 :: 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

تاصخشم تاصخشم اباب   قباطم   قباطم هچیلچ   هچیلچ هبعش   هبعش هپس   هپس کناب   کناب یاه   یاه هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد تهج   تهج تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هغیت   هغیت سنج   سنج زازا   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یناتسا یناتسا ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات اباب   تیولوا   تیولوا  - - تسویپ تسویپ

3333
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  قباطم  کتفکشا  هبعش  هپس  کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   - تسویپ

1101004613000016 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیولوا  - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  کتفکشا  هبعش  هپس  کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب 

8816839349 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222171-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225347-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1920-14011451 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

تاصخشم تاصخشم اباب   قباطم   قباطم کتفکشا   کتفکشا هبعش   هبعش هپس   هپس کناب   کناب یاه   یاه هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد تهج   تهج تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هغیت   هغیت سنج   سنج زازا   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یناتسا یناتسا ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات اباب   تیولوا   تیولوا  - - تسویپ تسویپ

3434

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000287 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هنیزه  هنوگره.ددرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  قباطم  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: 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

زقس یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  اب  نویسادنوف  نودب  یرتم  کی  یوزاب  لیم و  قرو 5  اب  یهجو  یرتم 12  هزیناولاگ 9  یکیفارت  نیبرود  هیاپ  ددع  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101090862000167 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نایاش یسدنهم  هدنزاس  عجرم  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  نایاش  یتراجت  مان   m 8 زیاس  ST37 دالوف سنج  یکیفارت  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
قرب

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشاب یم  تیمها  زئاح  رایسب  لیوحت  نامز  ههام -  تخادرپ 3  هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحا 09189846252

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3636

ST37ST37  دالوف دالوف سنج   سنج یکیفارت   یکیفارت نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن 1401 یاه  کنیل  نیبرود و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000242 زاین :  هرامش 

ناگزمره 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 : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایرهش ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090973000055 زاین :  هرامش 

رایرهش شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351739149 یتسپ :  دک  رایرهش ،  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  شرورپ   شزومآ و  هچوک  باون - خ  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65227719-021  ، 65261210-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65265999-021 :: 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

1401140 1 یتراظن   یتراظن یاه   یاه کنیل   کنیل وو   نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3838

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 3939
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت6106316 ناتسا  بونج  یتایلامروما  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 14)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک6106390 ناریا  زا  دشاب ** یم  تسویپ  هگرب  هب  بصن  ترجا  هارمه  هب  زاین  دروم  سانجا  روتکتد و 
** تسا  هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 14) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6106434 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 14)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا  هباشم  یباختنا  دک   ) قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  زاگ  زاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دیئامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا 

1101092544002396 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAEGER یتراجت مان   POLYTRON 7000 زاگ روتکتد   H2S روسنس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا  هباشم  یباختنا  دک   ) قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  زاگ  زاس  راکشآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دیئامن هعجارم  تسویپ  یاه 

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

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش وو   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج تسا   تسا هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک    ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم زاگ   زاگ زاس   زاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع
(( .دیئامن .دیئامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف هبهب   مالعتسا   مالعتسا

4040
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دهشم یباراف  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 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یباراف  ناتسرامیب  قیرح  یافطا  زاف 1و2  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000341 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  امرفراک  هدهع  هب  ..و  همیب  تاروسک  .دامرف  تمیق  مالعا  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهشم یباراف  ناتسرامیب  قیرح  یافطا  زاف 1و2  هرواشم  تامدخ 

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زنطن  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 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

6106645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ دادرارق  ساسارب  سا  یپوی  قاتاورورس  یاه  قاتا  قیرحدض  گنر  رتم  110 دودح یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092604000004 زاین :  هرامش 

زنطن هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 110 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زنطن رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8761859176 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  - ملعم نادیم  زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222151-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222921-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم دهشم یباراف   یباراف ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح یافطا   یافطا   22 وو 11 زاف   زاف هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4141

 . . تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق ساسارب   ساسارب ساسا   یپوی   یپوی قاتاورورس   قاتاورورس یاه   یاه قاتا   قاتا قیرحدض   قیرحدض گنر   گنر رتم   رتم 1 101 10 دودح دودح یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 4242
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت6106316 ناتسا  بونج  یتایلامروما  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 14)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تهج6106334 تسا  هباشم  یباختنا  دک   ) قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  زاگ  زاس  راکشآ 
( .دیئامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

دک6106390 ناریا  زا  دشاب ** یم  تسویپ  هگرب  هب  بصن  ترجا  هارمه  هب  زاین  دروم  سانجا  روتکتد و 
** تسا  هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 14) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دهشم6106425 یباراف  ناتسرامیب  قیرح  یافطا  زاف 1و2  هرواشم  هحفص 6)تامدخ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6106434 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 14)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دادرارق6106645 ساسارب  سا  یپوی  قاتاورورس  یاه  قاتا  قیرحدض  گنر  رتم  110 دودح یزیمآ  گنر 
 . تسویپ

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

لک6106795 هرادا  یاه  نامتخاس  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 14)مسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

6106589CGS هاگتسیا یرادا و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  بصن  هحفص 10)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تهج6106334 تسا  هباشم  یباختنا  دک   ) قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  زاگ  زاس  راکشآ 
( .دیئامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

دک6106390 ناریا  زا  دشاب ** یم  تسویپ  هگرب  هب  بصن  ترجا  هارمه  هب  زاین  دروم  سانجا  روتکتد و 
** تسا  هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 14) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشماب  قباطم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000258 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
اهس لرتنک  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   CARDME یتراجت مان  یددع  نتراک 1   R3012-KO-500 لدم تنیرپ  ظفاحم 500  هیال  اب  یکشم   E-volis نوبیر الاک :  مان 

اهس لرتنک  هدیا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   min 60 تیفرظ  DVM لدم یرادرب  ملیف  نیبرود  ماخ  ملیف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتساوخرد  تاصخشماب  قباطم  اقیقد  الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  لیوحتزا  سپ  هامکی  تخادرپ  - 2

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6106389 رادم  نیبرود  هحفص 29)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6106480ST37 دالوف سنج  یکیفارت  نیبرود  هحفص 29)هیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن 61066401401 یاه  کنیل  نیبرود و  یرادهگن  هحفص 29)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6106716 رادم  نیبرود  هحفص 29)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6106733 نیبرود  یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  حرط  هحفص 7)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرادرب6106815 ملیف  نیبرود  ماخ  ملیف  یکشم -   E-volis هحفص 10)نوبیر نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود ماخ   ماخ ملیف   ملیف یکشم -  -  یکشم   E-volisE-volis نوبیر   نوبیر ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیئاضق هوق  تامدخ  ینابیتشپ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010481200018 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/10/13هرامش هبنشود  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/14 هبنشراهچ  زور  تعاس 14  تیاغل 

زورما ناهفصا   :: عبنم هبنشعبنم زور  حبص  تعاس 14   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ 15  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  12/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لوا هقبط  یزکرم -  داتس  نامتخاس  هداز -  هلادبع  نابایخ  شبن  زرواشک -  راولب  نارهت -   :: سردآ سردآ

4213115 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  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 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000068 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   D4 1.6tb SAS Fast Vp 25×2.5 SSD لدم  TB 1/6 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ یزادرپ  هداد  طابترا  رصع  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 
ددع 9 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   HDD EXP PK 15X4TB SAS W/ DS60 CR- NF لدم  TB 60 تیفرظ  SAN زاس هریخذ  الاک :  مان 

ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روهمم و  تسیابیم  امازلا  تسویپ  تسا  زاین  دروم  یمالعا  خیرات  رد  امازلا  الاک  تسا  زاین  دروم  تسویپ  مالقا  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم  ءاهب  مالعتسا  لاطبا  بجوم  هدش  رکذ  تامازلا  تسویپ و  دراوم  تیاعر 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 4545

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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس6106296 هریخذ  هاگتسد  هحفص 35)دیرخ 15  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6106612 هحفص 35)تسیل  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتم6106639 یسرجوین 2 ، درالب  ، یلدوت ، خیم لگ  ، ینمیا هکشب  هحفص 24)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000192 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاسرا  هنیزه  .دش  دهاوخن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.دشاب  همیمض  هدننک  نیمات  ءاضما  ورهم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هدافتسا  طبترم  دک  ناریا  زا  یراذگ  تمیق  تهج  افطل.دشابیم  هامود  دودح  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف 

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000795 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دسرب زکرم   IT دحاو هیدات  هب  الاک  + دشاب رراد  تنامض  درادتاتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
+ دشاب

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یسودرف  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

سیک سیک یلخاد   یلخاد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هباشم دک  ناریا  تسویپ .  تسیل  قبط  سیک  یلخاد  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000505 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE هدنزاس عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   H310MS2H لدم هنایار  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   CRUCIAL-BALLISTIX یتراجت مان   BLS8G4D240FSE لدم  GB 8 تیفرظ هنایار   DDR-4 مر الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   2X3160W PSU لدم  bladecenter HT AC power رورس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SU650 لدم  GB 120 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX هدنزاس عجرم   KINGMAX یتراجت مان  لدم 2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.اسراپ سدنهم  سامت.دوش 38803248  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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

تسویپ6106541 تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  سنسیال  هارمه  هب  سیفآ  زودنیو و  دیرخ 
دشاب یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  لاسرا  مدع 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دادرارق6106645 ساسارب  سا  یپوی  قاتاورورس  یاه  قاتا  قیرحدض  گنر  رتم  110 دودح یزیمآ  گنر 
 . تسویپ

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

هکبش6106660 هحفص 17)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6106770 هحفص 37)مزاول  رورس  ( رورس

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

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

لک6106795 هرادا  یاه  نامتخاس  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 14)مسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6106797G10 رورس هحفص 37)دیرخ  رورس  ( رورس

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

سیک6106866 یلخاد  هحفص 37)تاعطق  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

تهج6106334 تسا  هباشم  یباختنا  دک   ) قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  زاگ  زاس  راکشآ 
( .دیئامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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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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 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

6106407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  راخب  گید  لعشم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003353 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 12 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

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

نایدیدج دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   HI.FAN یتراجت مان   Hi-Fan-151 لدم کیتاموتا  رپمد  شکاوه  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناملآ هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان  زاساوه  هاگتسد  یاهرپمد   N.m 20 رواتشگ V 10 و   - یدورو 0 لانگیس   Vac 24 هیذغت اب  رپمد  یکیرتکلا  روتوم  الاک :  مان 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم 
تسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یمیش نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SAACKE یتراجت مان   FLS09 لدم راخب  گید  لعشم  یکینورتکلا  لسوتف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  کی  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط راخب   راخب گید   گید لعشم   لعشم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4949

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   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6106430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151812 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس یتیمیسکارپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/16 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   LEVEL SWITCH SCINTI تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  داقعا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج 

1101092447001223 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL SWITCH یتراجت مان   Flanged Chamber لدم روانش  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ناونع : : ناونع 5050

وو هدوب   هدوب یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق داقعا   داقعا هام   هام   11 زازا   شیب   شیب لیوحت   لیوحت نامز   نامز تهج   تهج .تسویپ   .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   LEVEL SWITCH SCINTILEVEL SWITCH SCINTI ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا یتسیاب   یتسیاب یکناب   یکناب همان   همان تنامض   تنامض

5151
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاحیضوت6106407 قبط  راخب  گید  لعشم  هحفص 40)مالقا  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6106430 هحفص 40)یتیمیسکارپ  چیئوس  ( چیئوس

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

هام6106693 زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  .تسویپ  تاصخشم  قبط   LEVEL SWITCH SCINTI
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  داقعا 

هحفص 40) چیئوس  ( چیئوس

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

تازیهجت6106818 رازفا  مرن  چیئوس (  لاوریاف و  رتور  هلمج  زا  هکبش  هبل  یاهتخاس  ریز  تازیهجت  نیمات 
 ( یزاجم یصوصخ  هکبش  هکبش و  تینما  هکبش 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لیافد  ادعتو  تاصخشم  اب  قباطم  راکروتسدو  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000256 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CELLA یتراجت مان   BWXUR لدم بآ  دض  راشف  چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  داتو  لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ  - 2

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ6106791 دض  راشف  هحفص 43)چوس  چوس  ( چوس

بآبآ دضدض   راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 5252
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6106531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رکیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001453 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-300MP3A CTIVE لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

تسویپ6106531 حرش  قبط  هحفص 44)رکیپسا  توص  ( توص

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

تکرش6106782 یتوص  قودنص  طخ و  رب  وگتفگ  ، گنیتکیت  ، سامت زکرم  تامدخ  ینابیتشپو  هعسوت 
نفلت طخ  یور  رب  یربا  تروص  هب  تسپ  یلم 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط رکیپسا   رکیپسا ناونع : : ناونع 5353
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یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  حرش  قباطم  ًامازلا   ) چنیا زیاس 24  ید  یا  لا  روتینام  هاگتسد  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000269 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   XS2440H لدم  In 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش دأت  مالعتسا  یراذگراب  مدع  تروصرد  ماجنا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  هباشم و  هدش  هئارا  دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  نیا  دأت  دروم  یناریا  یالاک  اهنت  دش 2- دهاوخ  لاطبا  تمیق  داهنشیپ 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش قباطم   قباطم ًامازلا   ًامازلا  ) ) چنیا چنیا زیاس  2424   زیاس یدید   یایا   لالا   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

تسویپ تسویپ هبهب   سیک   سیک تاعطق   تاعطق تسیل   تسیل دوش   دوش تسویپ   تسویپ امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشاب   دشاب رادیرخ   رادیرخ لیوحت   لیوحت وو   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم  

5555
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هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  رادیرخ  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  تسویپ  هب  سیک  تاعطق  تسیل 

1101090590000067 زاین :  هرامش 
جنخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

راگدنام تراجت  ایک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1102  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   APACER یتراجت مان   AH 132 لدم  GB 8 تیفرظ هدرشف  یرومم  شلف  الاک :  مان 

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

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/15 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 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FOM-1380 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FCR-6160 لدم یکشم   USB دیلک هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  رادیرخ  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دشاب  ربتعم  یتناراگ  لاسکی  یاراد  مالقا 
دشاب  یم  لطاب  روتکاف  شیپ  نودب  یاه  خساپ  .دوش  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

دشاب  یم  رظن  دم  نژیو  سکیا  روتینام 
دشاب یم  تسویپ  هب  سیک  تاعطق  تسیل 

7443138955 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  بنج  هدیمهف  نیسح  دیهش  راولب  جنخ -  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52627455-071  ، 52627460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52627462-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مک بو  - ددع رنکسا 5 - ددع رتنیرپ 12 - ددع روتینام 24 - ددع سیک 24  - دشابیم هناماس  رد  تبپ  تهج  فرص  هدش  مالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 3

1101030687000039 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - دوش تسویپو  ددرگ  تکرش  رهم  ینف  تاصخشمو  اهب  مالعتسا  طیارش  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   - دشاب رهشوب  ناتسا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیمن هداد  یرثا  بیترت  هنوگ  چیهدننکن  رهمو  تسویپ  ار  ینف  تاصخشم  هک  یناگدننک  تکرش 

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37622196-077  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم6106349 حرش  قباطم  ًامازلا   ) چنیا زیاس 24  ید  یا  لا  روتینام  هاگتسد  دیرخ 100 
( تسویپ

هحفص 44) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6106400 امتح  روتکاف  شیپ  دشاب  رادیرخ  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  هنایار 
دشاب یم  تسویپ  هب  سیک  تاعطق  تسیل  دوش 

هحفص 44) روتینام  ( روتینام

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

6106615- ددع روتینام 24 - ددع سیک 24  - دشابیم هناماس  رد  تبپ  تهج  فرص  هدش  مالعا  دک  ناریا 
ددع مک 3 بو  - ددع رنکسا 5 - ددع رتنیرپ 12

هحفص 44) روتینام  ( روتینام

مکمک بوبو   -- ددع ددع 55 رنکسا   رنکسا -- ددع ددع 1212 رتنیرپ   رتنیرپ -- ددع ددع روتینام  2424 روتینام -- ددع ددع سیک  2424 سیک  - - دشابیم دشابیم هناماس   هناماس ردرد   تبپ   تبپ تهج   تهج فرص   فرص هدش   هدش مالعا   مالعا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددع ددع 33

5656
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

تسویپ6106541 تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  سنسیال  هارمه  هب  سیفآ  زودنیو و  دیرخ 
دشاب یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  لاسرا  مدع 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6106782 یتوص  قودنص  طخ و  رب  وگتفگ  ، گنیتکیت  ، سامت زکرم  تامدخ  ینابیتشپو  هعسوت 
نفلت طخ  یور  رب  یربا  تروص  هب  تسپ  یلم 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6106818 رازفا  مرن  چیئوس (  لاوریاف و  رتور  هلمج  زا  هکبش  هبل  یاهتخاس  ریز  تازیهجت  نیمات 
 ( یزاجم یصوصخ  هکبش  هکبش و  تینما  هکبش 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6106831 هناماس  فقس 20  ات  یشیامرگ  یاههناخروتوم  هچراپکی  شیاپ  لرتنک و  رازفا  مرن 
یشیامرگ دنمشوه 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6106402 تراظن  هناماس  هحفص 29)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6106698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pt-vx610 لدم کینوساناپروتکژرپوئدیو  هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000099 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB80NTA لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشمدک  ناریا  - ههام هجو 6 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق  هدش  تساوخرد  لدم  طقف 
دشاب شورفزا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یارادالاک 

هدننک نیماتاب  الاک  لاسرا  هنیزه  دهشم  یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6106698pt-vx610 لدم کینوساناپروتکژرپوئدیو  هاگتسد  هحفص 48)کیدیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( 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

هپس6106729 کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و 
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  هچیلچ  هبعش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 26) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هپس6106735 کناب  یاه  هرجنپ  برد و  تهج  تانبرک  یلپ  هغیت  سنج  زا  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و 
یناتسا ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  کتفکشا  هبعش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 26) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

pt-vx610pt-vx610 لدم   لدم کینوساناپروتکژرپوئدیو   کینوساناپروتکژرپوئدیو هاگتسد   هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع 5757

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