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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 یدید   هبنش  2424   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 13, 020 , 0002 13, 020 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   402رالد ,320402 تاراما320, تاراما مهرد   11مهرد 1 , 2701 1 1 , 270

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   202هکس ,960 , 000202 ,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس285,350285,350رالد سیئوس کنارف   441کنارف , 000441 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس , 000 , 000122 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   306رالد ,200306 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   108لایر ,920108 ,920

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 77,000هکس , 00077,000 , وروی000 442وروی ,940442 ژورن940, ژورن نورک   41نورک ,30041 ,300

رایع رایع   1818 یالط   ,19یالط 153,00019, سیلگنا153,000 سیلگنا دنوپ   نپاژ499,800499,800دنوپ نپاژ نینی   دصکی   319,570319,570دصکی

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
((4444))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 100100))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 65

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 2  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 19  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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  • 84

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تلادع یماح  کینورتکلا  تامدخ  هعسوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

طیارش دجاو  راکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشورف  قودنص  یزادنا  هار  تخاسریز و  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگشورف قودنص  هناماس  یاه  هنایاپ  یزادنا  هار  رارقتسا و  یطابترا ، تخاسریز  یارجا  یحارط و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

A دحاو متفه  هقبط  کهلق  دیرخ  زکرم  نامتخاس  لاچخی  نابایخ  هب  هدیسرن  کهلق   ، یهارود زا  رتالاب  یتعیرش ، رتکد  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 107  021-22600275 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 16  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 9  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143373 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 10   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یربیاس یرادیاپ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  62/000/000/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/100/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  هارگرزب  نادهاز -   :: سردآ سردآ

-85193768 مان :  تبث  رتفد  :: 54332945347و 02141934  نفلت نفلت
88969737

www.setadiran.ir - www.nigc-sbgc.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشورف یهاگشورف قودنص   قودنص یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تخاسریز   تخاسریز تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

یربیاس یربیاس یرادیاپ   یرادیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458878 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ امه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاریمعت یاه  تیلاعف  گنیدک و  یزاس  ناسمه  ارجا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 700/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 61788-13111 دک  ناتسزوخ   - دالوف تکرش   - ناتسزوخ  - دالوف راولب  سراف   - جیلخ هارگرزب  یادتبا  زاوها  ناتسزوخ  امرفراک   :: سردآ سردآ

06132136461 :: نفلت :: https://pim.ksc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092921000120 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 014_1401_072_002  یتعنص _  نویساموتا  لرتنک  متسیس  تاعطق  دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت  ، 1593657919 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاریمعت یتاریمعت یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف وو   گنیدک   گنیدک یزاس   یزاس ناسمه   ناسمه وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 33

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 111 ھحفص 6 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/060 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS تخاس  PIC تاعطق نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35.293.927.547 دروارب :

لایر  1.764.696.377 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هورگ  دیرخ  هرادا  یناگرزاب  تیریدم  داتس  یزکرم  یرادا  نامتخاس  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731312248  - 2426 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC-SI EMENS CONTROL SYSTEM-TE :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
02026

:: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

www.pgsoc.ir :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS یراجت ناشن  اب  یزاگ  یاه  هاگورین  لرتنک  متسیس  یاه  تراک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر - همان 1.350.000.000  تنامض  لایر -  دانسا 2.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقوقح و روما  سرا  جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ییافکدوخ  راولب  تفن  نادیم  تفن  تعنص  روالب  ریمخ  ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب   :: سردآ سردآ
یتسپدک 7931181183 اهدادرارق 

یلخاد 3708  07631310000 :: نفلت :: pgsoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07631313131 :: سکف :: legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENSSIEMENS تخاس   تخاس   PLCPLC  تاعطق تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

SIEMENSSIEMENS یراجت   یراجت ناشن   ناشن اباب   یزاگ   یزاگ یاه   یاه هاگورین   هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاه   یاه تراک   تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454909 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسدالوف یاه  هروک  رابغ  دود و  یروآ  عمج  متسیس  یاهرتماراپ  گنیروتینام  یارجا  هیهت و  یسدنهم  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خیرات زا  دادرارق  یارجا  تدم  ناتسزوخ و  دالوف  تکرش  یتعنص  نویساموتا  یاه  هژورپ  دحاو  رد  هژورپ  / تامدخ ماجنا  لحم  راک  : ماجنا تدم  تامدخ و  یارجا  لحم 

دشابیم هام  امرفراک 18  طسوت  راکب  عورش  غالبا 

لایر همان 6.200.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 61788-13111 دک  ناتسزوخ  دالوف  تکرش  ناتسزوخ  دالوف  راولب  سراف  جیلخ  هارگرزب  یادتبا  زاوها -  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

اهدادرارق روما  سانشراک  یدجسم  مداخ  اضرریما  یاقآ   06132136415 :: نفلت :: https://pim.ksc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

31-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهگنیکراپ دنمشوه  تیریدم  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ رد  جردنم  هرامش  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  ربتعم و  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  هدرپس 2.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  ...یهگآ  رد  جردنم  هدرپس  باسح  هب  لایر  دانسا 500.000  دیرخ  - 

تاطابترا و هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  هینبا  نامتخاس و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  - 
...و تعنص  هتشر  هیاپ  لقادح  ای  ورین  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تاعالطا  یروانف 

کیفارت  لرتنک  تکرش  یاهدادرارق  روما  هلال ط 8  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نارهت خ  تفایرد :  :: سردآ سردآ
نفلت 89189 کفسارت  لرتنک  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  قوف  سردآ  دانسا : لیوحت 

89186030  - 88972891 :: 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

یزاسدالوف یزاسدالوف یاه   یاه هروک   هروک رابغ   رابغ وو   دود   دود یروآ   یروآ عمج   عمج متسیس   متسیس یاهرتماراپ   یاهرتماراپ گنیروتینام   گنیروتینام یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 77

اهگنیکراپ اهگنیکراپ دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 111 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aj2hpw9al29x2?user=37505&ntc=6142765
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6142765?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k5fhjlj6765qw?user=37505&ntc=6142835
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6142835?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3357801063 اضاقت هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6143265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( Two Run یتنیباک 250-60-2500 (  هاگتسیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 160 نامتخاس  کارا  شبن خ  رهشناریا  یناقلاط خ  نارهت خ   :: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 002-072-1401-014  :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  خیرات  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زور  نیرخا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص  نویساموتا  لرتنک  متسیس  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 24/740/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/237/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.nioc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( Two RunTwo Run  )  ) 250250 -- 6060 -- 25002500 یتنیباک   یتنیباک هاگتسیا   هاگتسیا ناونع : : ناونع 99

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 111 ھحفص 9 
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001092660000405 :: 232/ج ش/1401 - یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و  یقرب  ریش  ینزوس ،  ریش  لماش  قیقد  رازبا  تاودا  ملق   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 31921130-07432222174 هللا  هکلف  ناراسچگ   :: سردآ سردآ

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

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

168-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

arpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2EH دحاو  DCS+ESD دیدج لرتنک  متسیس  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 500.000  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  رتفد  دنزاش  یمیشورتپ  عمتجم  درجورب  هداج  رتمولیک 22  کارا   :: سردآ سردآ

65-08632633163 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب ریش   ریش ینزوس ،  ،  ینزوس ریش   ریش لماش   لماش قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا ملق   ملق   55 ناونع : : ناونع 111 1

22 EHEH  دحاو دحاو   DCS+ESDDCS+ESD  دیدج دیدج لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ( صاخ یماهس  سراف (  جیلخ  فدص  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ینف یفیک و  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SAD010011 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/02هرامش تعاس 14  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم - عبنم خروم 1401/11/12 تعاس 12  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FIRE AND GAS SYSTEM DEVICES نیمات تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  9: هصقانم عوضوم  یارجا  تدم 

.دشاب  یم  لایر  هصقانم 42.850.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم دانسا  رد  هدش  مالعا  باسح  هب  هجو  زیراو  یکناب - همانتنامض  هصقانم  رد  تکرش  یارب  ربتعم  یاه  نیمضت  عاونا 

دحاو 510   5  - هقبط کنو -  نایار  نامتخاس  کالپ 18  ییاهب  خیش  نادیم  یبرغ  علض  نارهت  : هصقانم دانسا  عیزوت  تلهم  لحم و   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  ریبد  قوف  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  تلهم  لحم و 

سنارفنک نلاس  قوف  سردآ  فلا و ب: تاکاپ  شیاشگ  لوا  هلحرم 

177: یلخاد  021-58265000: نفلت : یهانپ مناخ   :: نفلت :: www.pgspc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095611000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142465 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SH-249/1401 هرامش یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یلیر  لقنو  لمح  نامزاس  ود  طخ  یاه  هاگتسیا  قیرحءافطا  DWP و  ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ، عوضوم : 

یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  زاریش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
SH-249/1401 هرامش یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

زاریش یلیر  لقنو  لمح  نامزاس  ود  طخ  یاه  هاگتسیا  قیرحءافطا  DWP و  ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ، عوضوم : 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   5,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش  ، 7193689711 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE AND GAS SYSTEM DEVICESFIRE AND GAS SYSTEM DEVICES نیمات   نیمات وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1313

اههاگتسیا اههاگتسیا قیرحءافطا   قیرحءافطا وو     DWPDWP ژاپمپ ژاپمپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1414

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R1-1401/009 :: یهگآ یهگآ هرامش   یعگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   6 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Thepersonalsingle-gasdetection device Drager دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هصقانم 18.200.000.000  یدروارب  غلبم 

لایر نیمضت 910.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  لوا  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

4329-7731314335 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماما ردنب  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401 / 71  / :: م ن یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  خروم 5  تعاس 24  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142796 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detector یزادنا هار  بصن و  دیرخ ، یحارط ، هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش مامت  هام  هصقانم 12  عوضوم  یارجا  تدم  - 

دشاب یم  لایر  ددع 1/150/000/000  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم دانسا  رد  هدش  مالعا  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  یکناب -  همانتنامض 

تیاس 5 یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هر - )  ) ینیمخ ماما  ردنب  ناتسزوخ -  ناتسا  یناشن  هب  ماع ) یماهس   ) ماما ردنب  یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.bipc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Thepersonals ingle-gasdetection device DragerThepersonals ingle-gasdetection device Drager  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1515

gas detectorgas  detector  یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

932-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/11/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142853 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش ورتم  ود  طخ  یاههاگتسیا  قیرح  یافطا  DWP و  ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن  لمح ، نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 5/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت تاسیسات و  لقادح 5 

یگرزب هد  نادیهش  لپ  لباقم  ینیوا  دیهش  راگنربخ خ  زاریش خ   :: سردآ سردآ

15-07136292111-02181967002-02181967064 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07136272092 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش اب  هرامش 2001001494000067  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  نهآ  هار  لک  تارادا  یارب  یطابترا  تازیهجت  لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  ریز 

لایر نیمضت 3/803/500/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ -  هقبط  ا.ا.ج -  نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام  نوسلن  راولب  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو     DWPDWP ژاپمپ ژاپمپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن   بصن لمح ، ، لمح نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1717

یطابترا یطابترا تازیهجت   تازیهجت لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش رشن  زا   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6142723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  یزادنا  هار  شزومآ و  بصن ، لیوحت ، نیمات ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یلخاد 412-411  75105000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یبونج ناسارخ  یاوآ   ْ :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب یوسوم  یضارا   FTTH یرون ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.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

یربیاس6143373 یرادیاپ  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   شزومآ   شزومآ بصن ، ، بصن لیوحت ، ، لیوحت نیمات ، ، نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6142451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس یسدنهم 10  هدر  گنربش  اب  یلیر  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 29.999.336.320  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش خیرات 1401/10/22  زا   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یادص   :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142452 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیئودم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
ناتسا  حطس  ینف  هینبا  تاریمعت  - 

روطیش کشوک - قفاب - روحم  تلافسا  شکور  یرزاسهب و  - 
یلصفم یسرجوین  بصن  - 

یدیشروخ  قرب  یکیفارت  مئالع  تازیهجت  دیرخ  - 
یکیرتکلا  ییانشور و  تازیهجت  دیرخ  - 

سکعلاب قمروس و  هوکربا  تفت  دزی  روحم  تلافسا  شکور  یریگ و  هکل  یزاسهب  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس   1010 یسدنهم   یسدنهم هدر   هدر گنربش   گنربش اباب   یلیر   یلیر عون   عون زازا   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1

 - - یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن روحم -  -  روحم تلافسا   تلافسا شکور   شکور وو   یرزاسهب   یرزاسهب ناتسا   - - ناتسا حطس   حطس ینف   ینف هینبا   هینبا تاریمعت   تاریمعت تلافسآ -  -  تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع
روحم روحم تلافسا   تلافسا شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل یزاسهب   یزاسهب یکیرتکلا   - - یکیرتکلا وو   ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یدیشروخ   - - یدیشروخ قرب   قرب یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ

2222
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس  یسدنهم 10  هدر  گنربش  اب  یلیر  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  یرادهگن  ریمعت و  بصن ،  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  29/999/336/320 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6142804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس  یسدنهم 7  هدر  گنربش  هچراپکی و  قرو  اب  یتاعالطا  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاهولبات  تاریمعت  حالصا و  بصن ، هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروراب 26.387.681.400  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir -WWW.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس   1010 یسدنهم   یسدنهم هدر   هدر گنربش   گنربش اباب   یلیر   یلیر عون   عون زازا   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ،  ،  بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 2323

گنربش گنربش وو   هچراپکی   هچراپکی قرو   قرو اباب   یتاعالطا   یتاعالطا عون   عون زازا   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات تاریمعت   تاریمعت وو   حالصا   حالصا بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2424
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 111 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cwy2daczyxqre?user=37505&ntc=6142623
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6142623?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cv632rflvxsg2?user=37505&ntc=6142804
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6142804?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نامزمه یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناحبس  :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143465 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروارب 103.927.836.819  ناتسا -  هثداح  رپ  طاقن  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  ارجا و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 10.022.200.724  دابآ -  دیهش  هندرگ  ییانشور  یارجا 

لایر  دروارب 21.767.572.346  دیلقا -  ناتسرهش  فداصت  رپ  طاقن  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  یارجا  هیهت و 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

یزاسرهش  نکسم و  هار  تاقیقحت  زکارم  زا  لوصحم  تیفیک  یهاوگ  یربارت و  هار و  هبتر 5  لایر -  نیمضت 5.197.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ورین  هبتر 5  لایر -   502.000.000

ورین  هبتر 5  لایر -   1.082.000.000
..و

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

27313131 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144045 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هلاس  یسدنهم 7 هدر  گنربش  هچراپکی و  قرو  اب  یتاعالطا  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاه  ولبات  تاریمعت  حالصا و   ، بصن هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.هلاس  یسدنهم 7 هدر  گنربش  هچراپکی و  قرو  اب  یتاعالطا  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاه  ولبات  تاریمعت  حالصا و   ، بصن هیهت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
26,387,681,400 یلام :  دروآرب 

لایر   1,319,384,070 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  سدقم  دهشم  یرادرهش 
14:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ، نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.سدقم دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  ، فکمه هقبط  دهشم ، یرادرهش 

:: 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

..و ..و یلصفم   یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یلصفم -  -  یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   ارجا   ارجا هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 2525

یسدنهم یسدنهم هدر   هدر گنربش   گنربش وو   هچراپکی   هچراپکی قرو   قرو اباب   یتاعالطا   یتاعالطا عون   عون زازا   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یاه   یاه ولبات   ولبات تاریمعت   تاریمعت وو   حالصا   حالصا  ، ، بصن بصن هیهت ،  ،  هیهت 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 :
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کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144072 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس .  گنربش 10  اب  یلیر  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  یرادهگن  ریمعت و   ، بصن  ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هلاس .  گنربش 10  اب  یلیر  عون  زا  ریسم  یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  یرادهگن  ریمعت و   ، بصن  ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,999,336,320 یلام :  دروآرب 

لایر   1,499,966,816 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  سدقم  دهشم 
14:30 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ، نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.سدقم دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  ، فکمه هقبط  دهشم ، یرادرهش 

:: 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

گنربش گنربش اباب   یلیر   یلیر عون   عون زازا   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت  ، ، بصن بصن  ، ، هیهت هیهت 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   9هرامش تعاس  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شیک داصتقا   :: عبنم 9عبنم تعاس  - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143320 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  حطس  بعش  روما و  هرادا  چناپ  لور  یا  هرکرک  ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهگنیکراپ6142835 دنمشوه  تیریدم  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)هیهت ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کولب6143465 ینتب  ظافح  بصن  یارجا  هیهت و  یلصفم -  کولب  ینتب  ظافح  بصن  ارجا و  هیهت ، 
..و یلصفم 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چناپ چناپ لور   لور یایا   هرکرک   هرکرک ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142753 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 9   - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یلم  کناب  بعش  زا  یدادعت  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  شورف  زا  سپ  تامدخ  یزاسدنتسم و  شزومآ   ، یزادنا هار  بصن   ، نیمأت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 32231770-086و021-41934 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2127 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 13   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142949 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10:0   - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت قوف  لاقتنا و  یاهتسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  7/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تاکرادت و  روما  دزی  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یداش  کراپ  زا  دعب  وجشناد  راولب  نیسح  ماما  نادیم  دزی   :: سردآ سردآ

03538253626 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش زازا   یدادعت   یدادعت یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یزاسدنتسم   یزاسدنتسم شزومآ   شزومآ  ، ، یزادنا یزادنا هار   هار بصن   بصن  ، ، نیمأت نیمأت ناونع : : ناونع 2929

عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یاهتسپ   یاهتسپ ینوماریپ   ینوماریپ طیحم   طیحم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/24هرامش زا   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداش کراپ  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/500/000  دیرخ  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ریوصت شزادرپ  ییامنگرزب و  تاقلعتم (  هیلک  اب  مک  ربیاو  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور ارجا 90  نامز  تدم  - 

لایر نیمضت 1.400.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هینابعش هارراهچ  ای  بیدا  هار  هس  لصافدح  نمهب  راولب 22  رد  عقاو  نامرک  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934  - 03431326000 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

03433239661 :: 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 متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

 ( ( ریوصت ریوصت شزادرپ   شزادرپ وو   ییامنگرزب   ییامنگرزب تاقلعتم (  (  تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   مکمک   ربیاو   ربیاو نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

( هداس یبایزرا   ) یمومع هصقانم  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0097 :: م م آ ج /  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ملق   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143458 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: رصتخم حرش  فلا -

 CCTV CONTROL ROOM نامتخاس هب  ریواصت  لاقتنا  متسیس  هتسب و  رادم  یاهنیبرود  بصن  تروص  هب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا 
.دشاب یم  راکنامیپ  هنیزه  هدهعب و  تالآ  نیشام  راک و  رازبا  الاک ،  هیهت 

.دشابیم ریذپ  لیدعت  هژورپ 
هیدیما ناتسرهش  رد  لباک  رابنا  هناخ و  دیلک  یراجاغآ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هیدیما  ناتسزوخ   ، - تامدخ ماجنا  لحم 

هام یرادهگن 12  هرود  هام و  هژورپ 4  یارجا  تدم 
لایر  23٫803,060,000/ لداعم امرفراک  یبیرقت  دروآرب 

همانیهاوگ هئارا  تفن و  ترازو  تسارح  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  هعسوت  لک  هرادا  زا  کینورتکلا  تظافح  زوجم  یاراد  دیاب  نارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسح هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.190.153.000  غلبم  .دنشاب - یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دأت 

رد جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.700.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  اه  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم 
 - یهگآ

تاصقانم نویسیمک  / اهدادرارق یقوقح و  روما   300  - نامتخاس یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص  هطوحم  هیدیما  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

:: 06152627701 و 06152632703 نفلت :: http:/iets.mporg.ir www.shana.ir www.nisoc.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

نامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093164000135 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت ) شزادرپ  ییامنگرزب و  تاقلعتم (  هیلک  اب  مکربیاو  نیبرود  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک رابنا   رابنا وو   هناخ   هناخ دیلک   دیلک کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3333

(( ریوصت ریوصت شزادرپ   شزادرپ وو   ییامنگرزب   ییامنگرزب تاقلعتم (  (  تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   مکربیاو   مکربیاو نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005120000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144070 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  هب  تبسن  خروم 1401/09/06 هرامش 100033072  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعا ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  یداش " کراپ  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ   " یمومع

.دیئامن 
دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یداش کراپ  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

دزی یرادرهش  تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 750,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  و 

14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092258000116 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:30هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سخرس )  ناریگناخ -  یسمش (  هام  تدمب 10  ناریگناخ _  یتایلمع  هقطنم  یریگ  هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن   - 40101153 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کراپ کراپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا زکرم   زکرم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000066 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  یسررب  تهج  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22162381-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هجوت  تاحیضوت   ) لاس کی  تدم  هب  ربراک  دادعت 1000  هب  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004767000055 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1,000 دادعت : 

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

درکلمع تهج  زاین  دروم  راک  هار  لاقتنا  رود و  هار  زا  تکرش  نآ  سانشراک  طسوت  هناهام  دیدزاب  ، دات نامز  زا  زور  یلا 3  رازفا 1  مرن  لیوحت  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سنسیال تدم  لوط  رد  ناگیار  ینابیتشپ  ، ینابیتشپ یارب  یسرتسد  تلوهس  تهج  سانشراک  کی  لیابوم  هرامش  ، هنیهب

7515737715 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرادناتسا  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31558488-077  ، 31558000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554577-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3737

(( دوش دوش هجوت   هجوت تاحیضوت   تاحیضوت  ) ) لاس لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   ربراک   ربراک   10001000 دادعت   دادعت هبهب   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هربراک  داتفه   ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000121000151 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ رارق  رظن  دمو  هعلاطم  یتسیاب  هک  دراد  دوجو  یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618891113 یتسپ :  دک  کی ، / کالپ  زوریناوه  راولب  لوا  رتمولیک  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31218071-034  ، 31218000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32810503-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرامشددرت6143632 هناماس  ینابیتشپ 6  بصن و  هحفص 53)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هکبش6143747 لماعریغ  دنفادپهزوح  رد  یسانش  بیسآ  کسیر و  یبایزرا  هرواشم  تامدخ  ماجنا 
هاگشیالاپ یتعنص 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک هربراک داتفه   داتفه   ultimateultimate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  انیس -  رخف  تینوی  کیتامونپ  ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113000820 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نیماه تعنص  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GEFA هدنزاس عجرم   GEFA یتراجت مان   IP67 یلرتنک چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  دنشورف  هدهعرب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  ددرگ .  یم  درتسم  تیفیک  یب  مود و  تسد  سنج  دشاب .  یم  رظن  دم  یلصا  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 111 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uvymwcfq6nure?user=37505&ntc=6142464
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6142464?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POSITION TRANSDUCER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000474 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نویساموتا یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POSITION TRANSDUCER یتراجت مان   TMI-0700-004-423-203 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 

نایدیشر یتعنص 
ددع 14 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سرگاز  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینوی لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001458 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 7 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  تسویپ و  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33557243-077  ، 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

یطخ یطخ رتمویسناتپ   رتمویسناتپ -- POSITION TRANSDUCERPOSITION TRANSDUCER ناونع : : ناونع 4141

ینوکسم ینوکسم کرهش   کرهش ینف ، ، ینف تامدخ   تامدخ هناخ ، ، هناخ هیفصت   هیفصت یروآ ، ، یروآ عمج   عمج زکارم   زکارم یاهروتارنژ   یاهروتارنژ لزید   لزید تهج   تهج تینوی   تینوی لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دنشاب  یم  یاضاقت 0132317  اب  قباطم   TURBINE FLOW MITER ASSY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985008478 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   FLOW-TRONIC یتراجت مان   PELICAN لدم لباترپ  یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تالآ نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TURBINE CASTING هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   V94.2 لدم یزاگ  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  الاک :  مان 
نیبروتورا راود 

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

ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  تیال  رپوس  یتراجت  مان   W 4 ناوت  T4 CABINET COMPLETE 4W 2700 یتنیباک ریز  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
METROLOG A هدنزاس عجرم   METROLOG یتراجت مان   CGM5-HT Quartz crystal memory gauge لدم زاگ  تفن و  تعنص  جنسراشف  الاک :  مان 

رک لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SERCEL BUSINESS UNIT
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناشخرد رازبا  لگ  هدننک  هضرع  عجرم   STA GAUGE یتراجت مان   bar 4 راشف  SGB4 لدم تاعیام  جنسراشف  الاک :  مان 

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

نویساموتا یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POSITION TRANSDUCER یتراجت مان   TMI-0700-004-423-203 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 
نایدیشر یتعنص 

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

زلف هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-S08i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  اب   Slave تروپ عون 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
داپ کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

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

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ نایرج   نایرج تعرس   تعرس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس  -  - KVMKVM  چیئوس چیئوس تاعیام -  -  تاعیام جنسراشف   جنسراشف یطخ -  -  یطخ رتمویسناتپ   رتمویسناتپ یتنیباک -  -  یتنیباک ریز   ریز غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت لوا   لوا فیدر   فیدر دربراک   دربراک کرحتم   کرحتم هرپ   هرپ یسیطانغمورتکلا -  -  یسیطانغمورتکلا

4343
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لمح  هنیزه   / دوش هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یلام  ینفداهنشیپ و   GENERATOR CONTROL PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هدنشورف 

1101096433000436 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   Landis and Gyr لدم یبیکرت  لکیس  راخب  هاگورین   E-Type روتارنژ سنارت و  دربراک  یسنمیز  عون  یزاس  نورکنس  یریگ و  هزادنا  متسیس  الاک :  مان 
انپم لرتنک  قرب و  تخاس  یسدنهم و  هدننک 

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

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یلیر  تازیهجت  یاه  لانگیس  هدنهد  لاقتنا   FILTER C/P-B لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  ( SENSOR CURRENT (CA(I)L 1 CA(I)L 2 یتراجت مان   DTR002665270A ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یژوب  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
بط ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   CODMAN HAKIM PROGRAMMABLE SHUNT یتراجت مان   Hakim لدم میظنت  لباق  کیلافسرودیه  تناش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

RESISTOR DAMPER DOUBLE یتراجت مان   TGLS400380000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  لبود  رگناشن  هعطق  تمواقم  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   CIRCUIT

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

واک نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   I-RESISTOR یتراجت مان   8m-22ohm لدم مها  تباث 22  تمواقم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
مارکا نارهت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   POWER RESISTOR یتراجت مان  کراپسا  یاه  نیشام  دربراک   A 75 رپمآ یکیرتکلا  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
واک نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   RESISTOR یتراجت مان   4m-82ohm لدم مها  تباث 82  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   DV 96x96 لدم لاتیجید  هداس  ییولبات  رتم  تلو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   / دوش هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یلام  ینفداهنشیپ و   GENERATOR CONTROL PANEL :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315037-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

GENERATOR CONTROL PANELGENERATOR CONTROL PANEL ناونع : : ناونع 4444
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31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  یتسد  زاگ  زاس  راکشا  تازیهجت  نویساربیلاک  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001079 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   Crowcon Bump AND Calibration Gas لدم نویساربیلاک  تازیهجت  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 
زربلا

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ داهنشیپ  دنراد  رارق   AVL تسیل رد  هک  یناریا  ربتعم  یاهدنرب  زا  اهالاک 

*** ددرگ یم  لاطبا  یتمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .ددرگ  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  افطل  *** 

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

32912716-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساربیلاک نویساربیلاک تازیهجت   تازیهجت زاگ   زاگ زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 4545
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AUTRONICA DISPLAY BOARD BSR-310C-1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201097211000002 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تایلمع  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
AUTRONICA DISPLAY BOARD BSR-310C-1 تسویپ تسیل  قبط  ددع  کی  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

تروص رد  ودشاب  ون  دیاب  هعطق  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ینف  دیئات  مدع  تروص  رد  الاک  عوجرم  ینف و  دیئات  تهج  هعطق  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.مامن یم  مالعا  ار  زاین  لاطبا  عوجرم و  الاک  ندوب  لمعتسم  صیخشت 

7511893349 یتسپ :  دک  یتسپ 75391/311 ،  قودنص  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسعردنب - هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1318800-0773  ، 31312940-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31312953-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنسفر بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قباطم  مالقا  ریاس  روتینام و  پاتپل ، دیرخ  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095688000197 زاین :  هرامش 

ناجنسفر بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 43 زیاس  43SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  همشچرس  هداج  یادتبا  ناجنسفر  رد  عقاو  ناجنسفر  بالضاف  بآ و  تکرش  رابنا  ات  الاک  لمح  یریگراب و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717914313 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  بالضاف  بآ و  تکرش  اضر ع  ماما  راولب  ناجنسفر  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281001-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281007-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AUTRONICA DISPLAY BOARD BSR-310C- 1AUTRONICA DISPLAY BOARD BSR-310C- 1 ناونع : : ناونع 4646

روتینام روتینام پاتپل ، ، پاتپل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزوح رد  یسانشبیسآ  کسیر و  یبایزرا  هرواشم  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود هاگشیالاپ  یتعنص  هکبش  لماعریغ  دنفادپ 

1101097224000272 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ELECTRONC PIN BRAZING PORTABLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001476 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 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

هاگشیالاپ هاگشیالاپ یتعنص   یتعنص هکبش   هکبش لماعریغ   لماعریغ دنفادپهزوح   دنفادپهزوح ردرد   یسانش   یسانش بیسآ   بیسآ وو   کسیر   کسیر یبایزرا   یبایزرا هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4848

ELECTRONC PIN BRAZING PORTABLEELECTRONC PIN BRAZING PORTABLE ناونع : : ناونع 4949
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش ناتسرهش  هیارک  شیپ  تروص  هب  لیوحت  لحم  / الاک لیوحت  دات و  زا  سپ  هامکی  دودح  تخادرپ  / ینزوگ خاش  ظافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تمیق  هئارا  هب  زاجم  یلحم  عبانم  افرص  / دشابیم

1101091701001478 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 40 دادعت : 

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

لحم / الاک لیوحت  دات و  زا  سپ  هامکی  دودح  تخادرپ  / ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  هناگادج  تروص  هب  ینف  یلام و  داهنشیپ  ددرگیم  دیکات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم زاریش  ناتسرهش  هیارک  شیپ  تروص  هب  لیوحت 

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

32138258-071  ، 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینزوگ ینزوگ خاش   خاش ظافح   ظافح ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 111 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gh5yvn5qjp6zv?user=37505&ntc=6144371
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6144371?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نئاق ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یناسربآ  متسیس  متسیس  لیاسو  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090807000005 زاین :  هرامش 

نئاق ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( نامسینام  ) زرد نودب  ینبرک  یدالوف  هلول  الاک :  مان 

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

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تساوخرد  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

5346546546 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  رهش -  نامیس  راولب  نیاق  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32492482-056  ، 32498009-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32498008-056 :: 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

 - - دورتکلا دورتکلا وناز -  -  وناز ریش -  -  ریش نامسینام - ) - ) نامسینام  ) ) زرد زرد نودب   نودب ینبرک   ینبرک یدالوف   یدالوف هلول   هلول  ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ یناسربآ   یناسربآ متسیس   متسیس متسیس   متسیس لیاسو   لیاسو وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
 ( ( هرهم هرهم یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ هبعج   هبعج ینغور -  -  ینغور گنر   گنر
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هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  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 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف هشقن  دادرارق و  رد  هدش  هداد  تاصخشم  قبط  نامتخاس ) لخاد  هطوحم و  ) یناشن شتآ  طخ  یارجا  هب  طوبرم  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدزاب تهج  یگنهامه   09153310395 رایزاب یاقآ  تسویپ -

1101091162000120 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  تسیابیم  راکنامیپدشاب  یم  راکنامیپ  اب  ینوناق  تاروسک  هیلک  دریذپ - یم  تروص  دادرارق  بلاق  رد  هطوبرم  راک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب اراد  ار  راک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

9513791197 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  ناتسرامیب  اضر -  ماما  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52225035-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نامتخاس نامتخاس لخاد   لخاد وو   هطوحم   هطوحم )) یناشن یناشن شتآ   شتآ طخطخ   یارجا   یارجا هبهب   طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5252
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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  دود  هدنکم  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000607 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دود روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  جنس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000609 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( زاگ روتکتد   ) زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دود دود هدنکم   هدنکم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5353

جنس جنس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  دورود -  ریت  متفه  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسرل ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و 

ناتسرل ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب تسویپ  قبط  الاک  - دشاب یم  هباشم  دکناریا  دراد  تسویپ  تسیل   - دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091806000057 زاین :  هرامش 

دورود ریت  متفه  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  رهپس  یتراجت  مان   kg 6 یزلف لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نابآ
لوسپک 6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  قبط  الاک  - دشاب یم  هباشم  دکناریا  دراد  تسویپ  تسیل   - دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881657848 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  یادهش  ناتسرامیب  ریت  تفه  نادیم  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43224051-066  ، 43224050-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43224054-066 :: 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

یزلف یزلف لوسپک   لوسپک یایا   هناوتسا   هناوتسا لکش   لکش قیرح   قیرح افطا   افطا   BCEBCE  میدس میدس تانبرکیب   تانبرکیب ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسوپ تسیل  قبط  ینارمع  یاهژورپ  تاعلاطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .. رسدور و یرنه  یگنهرف و  عمتجم  هرادا و  ریمعت  ناجیهال -  یرادا  ریمعت  متاخ -  یرنه  یگنهرف و  عمتجم  ریمعت  داشرا -  گنهرف و  تارادا  لک و  هرادا  ریمعت 

یهگآ  لصا  رد  لماک  حرش 
1101000043000034 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم   1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 
تشر نالیگ ،  لیوحت :  لحم 

تسوپ تسیل  قبط  ینارمع  یاهژورپ  تاعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4138676443 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یمالسا  داشراو  گنهرف  لک  هرادا  رهش -  کراپ  یوربور  ظفاح -  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363611-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323810-013 :: 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

ناتسرل نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم همان  تنامض  بسانم و  تیفیک  یاراد  قیرح  ءافطا  یارب  یردوپ  ییولیک  ردنلیس 6  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003624000082 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راگدای هللادبع  هدننک  هضرع  عجرم  راگدای  یتراجت  مان   kg 6 یزلف ردنلیس  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

یلعتسود
ردنلیس 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسپ 6846853334 دک  یولع  دجسم  یوربور  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6817713656 یتسپ :  دک  مود ،  رنه  هچوک  نمهب -  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336580-066  ، 33243307-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3229566-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو یرنه   یرنه وو   یگنهرف   یگنهرف عمتجم   عمتجم ریمعت   ریمعت لکلک -  -  هرادا   هرادا ریمعت   ریمعت لماش :  :  لماش ینارمع   ینارمع یاهژورپ   یاهژورپ تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع 5656

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یارب   یارب یردوپ   یردوپ ییولیک   ییولیک   66 ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ ناجیابرذآ  عیزوت  تکرش  قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یارب  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزاس  هدایپو  دیرخ  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009003000228 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/02/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33443691-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   دیرخ   دیرخ یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک زکرم  یامیس  ادص و   :: 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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یدقن  تروصب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090941000031 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
جومورکیم عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MI-DVBT5W لدم  W 5 ناوت  MHz 860-470 سناکرف لاتیجید  ینویزیولت  میس  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یدقن  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847175 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  زکرم  امیسوادص  مج - ماج  راولب  هاپس -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38358001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38351030-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم ناسکی  ییاراک  تیفیک و  ینف ،  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  یاهدنرب.یتسویپ  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  لباک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  شریذپ 

1101093631005138 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/16 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  شریذپ  دروم  ناسکی  ییاراک  تیفیک و  ینف ،  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  یاهدنرب.یتسویپ  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  لباک  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MHzMHz  860860 -- 470470 سناکرف   سناکرف لاتیجید   لاتیجید ینویزیولت   ینویزیولت میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف ناونع : : ناونع 5959

FTP CAT6 LSZHFTP CAT6 LSZH  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ یاضاقت  حرش  قبط   POWER SUPPLY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005142 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ یاضاقت  حرش  قبط   POWER SUPPLY :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 14011021-02  :: یهگآ یهگآ هرامش   یدهرامش  28 هبنشراهچ ، ات  تعاس 00:00  ید 1401   21 هبنشراهچ ،  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00  1401

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم ید 1401   28 هبنشراهچ ،  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک  BSC/RNC بصن تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 450,000,000 همانتنامض : غلبم 

:: سردآ سردآ

هارمه 09125055403 هرامش  نفلت 81718555و   :: 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

هنایار هنایار لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6161

یروشک یروشک   BSC/RNCBSC/RNC  بصن بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000567 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  لدم 4900  رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشاب لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09378125741

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس یب  مدوم  رنکسا و  پات ،  بل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100463000007 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i2600 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
کینورتکلا نیشرپ  ناروآون  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   I7 لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

سیدرپ ریوصت  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   SEOWON WIMAX یتراجت مان   SWU100C لدم سکمیاو  یبیج  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هدوزفا شزرا  یهاوگ  یراذگراب  مالعتسا -  مرف  یراذگراب  لیمکت و  مالعتسا -  رد  یتسویپ  کرادم  قبط  طیارش  یدقن -  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8949164713 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  نامتخاس  راثیا ، نابایخ  یتشد ، دیهش  راولب  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222701-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38220302-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسلباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس میس یبیب   مدوم   مدوم وو   رنکسا   رنکسا پات ،  ،  پات بلبل   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یلصا   یلصا رورس   رورس ءاقترا   ءاقترا وو   ریواصت   ریواصت زاس   زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - یریوصت شیاپ  یلصا  رورس  ءاقترا  ریواصت و  زاس  هریخذ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005488000017 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رسلباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HBA SN1100Q لدم  GB 16 لاقتنا تعرس  هنایار  رورس   dual Port هکبش تراک  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
شفنب ناشکهک  یروانف  ابرهک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   MSA 2060 لدم هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   GLC - SFP Module لدم یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA60 لدم رورس  دراه  دربراک   Sas هظفحم الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PREMIUMLINE یتراجت مان   SM لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
شزادرپ ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-802582 لدم  GB 400 تیفرظ  SSD SAS 12G WI Enterprise لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 2 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  کرادم  ریاس  هارمهب  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تاصخشم و  دنس  ءاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4741617449 یتسپ :  دک  رسلباب ،  یرادرهش  یناقلاط  راولب  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35256978-011  ، 35256982-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256981-011 :: 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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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000566 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
کشم یرتویپماک  یاه  هکبش  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   Moshk لدم یکینورتکلا  تازیهجت  یرادهگن  یزلف  هبعج  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشاب لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09378125741

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار تسویپ  مرف  هک  یتاداهنشیپ  طقف  تسا / هباشم  دک  ناریا  تسویپ / تاصخشم  تسیل و  قباطم  هکبش  تاعطق  متیآ   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسا دات  دروم  دننک  همیمض 

1101093035000834 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم  یفالک  هتسب   m 10 لوط  mm 6/1 رطق  PVC شکور سنج   ohm 75 لایسکاوک یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
فالک 2,030 دادعت : 

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

دروم دننک  همیمض  ار  تسویپ  مرف  هک  یتاداهنشیپ  طقف  تسا / هباشم  دک  ناریا  تسویپ / تاصخشم  تسیل و  قباطم  هکبش  تاعطق  متیآ   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا دات 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6666

PVCPVC  شکور شکور سنج   سنج   ohmohm  7575 لایسکاوک   لایسکاوک یتارباخم   یتارباخم لباک   لباک ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یتعنص  رتور  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262001012 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DWR-910 لدم روخ  تراک  میس  رتور  اتید  مدوم  الاک :  مان 

یزیا
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا 

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

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص رتور   رتور مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6868

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نایتشآ یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005695000009 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نایتشا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  زا  ار  هطوبرم  مرف  اذل  دیامن  ارجا  ئاهب  مالعتسا  قیرط  زاار  رهش  حطسرد  یرون  ربیف  هکبش  تایلمع  یارجا  هب  تبسندراد  رظن  رد  نایتشآ  یرادرهش  - 

دامن یراذگراب  لیمکت و  اددجمو  هدومن  دولناد 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

لوط رتم   6,000 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نایتشآ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3961963671 یتسپ :  دک  نایتشآ ،  یرادرهش  رنهاب  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  راولب  نایتشا  نایتشآ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37225616-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222313-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیلاب  ربارب  تمیق  دشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003488000182 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوع سنج  تیفیک  مدع  تروص  رد  دشابیم  ههام  تخادرپ 1 هوحن  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  برغدابآ  مالسا  نادنز  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناهیک 09183592427 نمهب  مانب  یگنهامه  نفلت  دوش  یم 

6719859168 یتسپ :  دک  اه ،  نادنز  لک  هرادا   – نابایخ 100  – دابآ لزید  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38266452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38282243-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969

دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7070

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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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( نیگنسو نیگنس  همین   ، کبس  ) یرادهار ناگوانو  بایدر  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخ  رب  لاسراو  ینابیتشپ   ، یرادهگن  ، بصن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000196 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لایر 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضما  ورهم  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233317-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره نهآ  هار  یاهلنوت  ییویدار  ششوپ  تازیهجت  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000106 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

رد هدش  رهم  یراذگ و  تمیق  مالعتسا  کرادم  دنشاب و  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط  ناگدننک  نیمات  زج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  متسیس 

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( نیگنسو نیگنسو نیگنس   نیگنس همین   همین  ، ، کبس کبس  ) ) یرادهار یرادهار ناگوانو   ناگوانو بایدر   بایدر یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخطخ   ربرب   لاسراو   لاسراو ینابیتشپ   ینابیتشپ  ، ، یرادهگن یرادهگن  ، ، بصن بصن ناونع : : ناونع 7171

نهآ نهآ هار   هار یاهلنوت   یاهلنوت ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ تازیهجت   تازیهجت یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 7272
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست .IT داتزا سپدیرخ.ربتعم  یلصا و  یتناراگ  یاراد.لانیجروا  الاک  .CANON Lide 300 رنکسا ددع  کی.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمضروتکاف  شیپ.الاک  لیوحتزا  سپ  زور  هد 

1101090614001395 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 200 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  زور  هد  هیوست  .IT دات زا  سپ  دیرخ.ربتعم  یلصا و  یتناراگ  یاراد.لانیجروا  الاک  .CANON Lide 300 رنکسا ددع  کی.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب  افطل.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.الاک  لیوحت 

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

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

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیوست هیوست .. ITIT داتزا   داتزا سپدیرخ.ربتعم   سپدیرخ.ربتعم وو   یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ یاراد.لانیجروا   یاراد.لانیجروا الاک   الاک ..CANON Lide 300CANON Lide 300 رنکسا رنکسا ددع   ددع کی.هباشم   کی.هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمضروتکاف   همیمضروتکاف شیپ.الاک   شیپ.الاک لیوحتزا   لیوحتزا سپسپ   زور   زور هدهد  

7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قمع 80  HPA تینوی کر 37  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ  مرهج  هاگدورف  لیوحت  تسویپرد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101001183000266 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تراجت نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR378B لدم  mm 1820 عافترا  600x800 mm داعبا تینوی  رورس 37  کر  الاک :  مان 

سودرف
ددع 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت اهنآ  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  لیمکت ،  ار  اه  تسویپ  یتسیاب  مرتحم  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  لا  ـ طبا هفرطکی  تروصب  شرافس  رادیرخ  تساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  قباطت  مدع  تروص  رددش  دهاوخن  هداد  رثا 

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54372094-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

8080 قمع   قمع HPAHPA تینوی تینوی کرکر  3737   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور مدوم و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001067000426 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAINET هدنزاس عجرم   TAINET یتراجت مان   G.SHDSL GNTU-764-102 لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

موس جوم  تاطابترا  رکتبم 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
قرش هناماس  راهب  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   2011L لدم هنایار  هکبش  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگ  تمیق  هب  مادقا  تسویپ  طیارش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  لیاف  رد  الاک  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناتسا  یموب  هدنشورف  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب - یم  هباشم  اهدک  ناریا  زا  یضعب 

7155615555 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تسپ ، نابایخ  سردم ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250002-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناماس6142546 یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 23)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هزادنا6142926 روسنس   - KVM چیئوس تاعیام -  جنسراشف  یطخ -  رتمویسناتپ  یتنیباک -  ریز  غارچ 
یزاگ نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  یسیطانغمورتکلا -  بآ  نایرج  تعرس  یریگ 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینزوگ6144371 خاش  هحفص 25)ظافح  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6144446 تازیهجت  نیبرود و  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتور رتور وو   مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( بو رگرورمو   LAN تروپ یاراد  چنیا  رگشیامن 50  ) تسویپ تسیلرد  الاک  لماک  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشمدک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000452 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یوایح هیده  هدننک  هضرع  عجرم   YESTECH یتراجت مان   PH16 لدم  in 50 زیاس  LED رگشیامن الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب باسح  هیوست  یئاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامشاب 09163302694 ینف  یگنهامه  یراک  زور  هطوبرم 30 سانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   5050 زیاس   زیاس   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 111 ھحفص 52 
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دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 4  یروف  لیوحت  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لرتنک (  تهج  رتویپماک  سیک  چنیا   55 لاو وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005066000757 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   MDC75C لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

تاعالطا شرتسگ  هموظنم  نادیما  هدننک  هضرع  عجرم  اگم  یتراجت  مان   M-4635-FH لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 4  یروف  لیوحت  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لرتنک (  تهج  رتویپماک  سیک  چنیا   55 لاو وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتویپماک رتویپماک سیک   سیک چنیا   چنیا   5555 لاو لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 111 ھحفص 53 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  یرتم  ولبات 3  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000029 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس ورملاس   cm 6 زیاس  m 3 لوط یزلف  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ .تسا  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  دانسا و  هیلک  یاضما  رهم و  .تسویپ  دانسا  قباطم  تاصخشم  هیلک  هدش ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  شش  لقادح 

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  یرادنامرف   :: 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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد 1 یکیفارت  دیفس  درز و  گنر  اب  نابایخ  یلوط  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000069 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

رتم 16000 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یریبد  یاقآ  نفلت 09189312016  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 7878

11 هجرد   هجرد یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس وو   درز   درز گنر   گنر اباب   نابایخ   نابایخ یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 111 ھحفص 54 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیآ  رود  بلق  اب  بصناب  ....تسویپ  تساوخرد  قبط  یشزرو  نلاس  تهج  بوغرم  سنج  هنیآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101092372000617 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 45 زیاس یلخاد  طیحم  نکشن  بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعببصن  لقنو و  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوم ود  لیر  دراگ  دیرخ  رال - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000152 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cmcm  4545 زیاس   زیاس یلخاد   یلخاد طیحم   طیحم نکشن   نکشن بدحم   بدحم یکیفارت   یکیفارت هنیآ   هنیآ -- یشزرو یشزرو نلاس   نلاس تهج   تهج بوغرم   بوغرم سنج   سنج هنیآ   هنیآ ناونع : : ناونع 8080

جوم جوم ودود   لیر   لیر دراگ   دراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضرع 60 رتم ، یتناس  لوط 50  هب  مکارتم  سیخ  یدیلوت  شور  هب  هتخاس  شیپ  ینتب  یوج  مین  لودج  ددع  دیرخ 11000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم یتناس  لقادح 15  تماخض  رتم و  یتناس 

1101094288000095 زاین :  هرامش 
یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  هدننک :  رازگرب 

دهشم یزاس  هناخ  هناخراک  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 عافترا  60x40 cm داعبا ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 
ددع 11,000 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  داتس  هناماس  رد  یراذگراب  یتسویپ و  کرادم  لیاف  رد  هدننک  نیمات  لماک  تاصخشم  زاین و  دروم  ینف  تاصخشم  ساسارب  تمیق  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب

3813993998 یتسپ :  دک  زکرم ،  یرادرهش  بنج  س )  ) ارهزلا نادیم  داهج  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120129-086  ، 33120083-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33121698-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیر دراگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000153 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب یوج   یوج مین   مین لودج   لودج ددع   ددع   1 10001 1000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

لیردراگ لیردراگ ناونع : : ناونع 8383
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرامشددرت هناماس  ینابیتشپ 6  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000267 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرهش  یاهاضف  ینیرفآ  زاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرامشددرت یرامشددرت هناماس   هناماس   66 ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 8484

رازبا رازبا ناونع : : ناونع 8585
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رازبا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094982000053 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش ماگشیپ  لایور  هدننک  هضرع  عجرم   ENERJIZER یتراجت مان   TW450 گرزب یسوناف  هوق  غارچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یکلم دماح  هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   m 50 لوط یفالک  هتسب   bar 10 راشف  in 1 زیاس  PVC بآ گنلیش  الاک :  مان 
فالک 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   3B0200003 لدم یددع  یکیتسالپ 12  فیک  تخت  راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یدهم رازبا   3D0101002 لدم یددع  ییاوقم 12  هبعج  یگنیر  رس  کی  تخت و  رس  کی  راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
حرد یرهاظم  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس  LED113 لدم زمرق  هناخ  کت  یدیشروخ  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یورسخ دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   TAIZ یتراجت مان   A9557 لدم یکیتسالپ  یلادپ  هلابز  لطس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
قفش تعنص  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  قفش  تعنص  باهش  یتراجت  مان   k1007 لدم یکیفارت  یطورخم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یدهم رازبا   3B0200502 لدم یددع  یکیتسالپ 12  فیک  یگنیر  راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاورپ نارتسگ  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   GINDUN یتراجت مان   ISO9809-232-40L لدم  Lit 40 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یکلم دماح  هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   m 50 لوط یفالک  هتسب   bar 10 راشف  in 2\1 زیاس  PVC بآ گنلیش  الاک :  مان 
فالک 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856593 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  لوکساب  زا  دعب  بلاط  یبا  نب  یلع  هداج  زاوها  نادابآ  هداج  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53255234-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53255060-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جدننس تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  تسویپ )  تسیل  اب  قباطم  هطوبرم (  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094154000049 زاین :  هرامش 

جدننس تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  تسویپ )  تسیل  اب  قباطم  هطوبرم (  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614617496 یتسپ :  دک  جدننس ،  تشادهب  زکرم   - یناقلاط نابایخ  جدننس ئ- - ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33178844-087  ، 33164473-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33179640-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  صخاش و  اب  قباطم  نایانیبان  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003706000416 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زربلا کت  یتیگ  هدننک  هضرع  عجرم   A and I -CO.COM یتراجت مان   BLIND STICK لدم نایانیبان  اصع  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صخاش اب  قباطم  اقیقد  اهالاک  نیمات  - 3 .دنشاب یتناراگ  یاراد  ملاس و  یدنب و  هتسب  رد  اهالاک  - 2 .دشاب یشخبناوت  تنواعم  دات  دروم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  رگراک  طسوت  یتسیزهب  رابنا  رد  هیلخت  ات  ادبم  زا  لمح  هنیزه  - 4 .دشاب هدننک  نیمات  طیارش  تسویپ و 

7917911838 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  یتسیزهب  یرافغ -  هللا  تیآ  خ  سابعردنی -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33676437-076  ، 33313057-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34313051-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   صخاش   صخاش اباب   قباطم   قباطم نایانیبان   نایانیبان تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ تباب   تباب ناونع : : ناونع 8787
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس لقادح  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  انمض  تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  کارا  رهش  ریسم  تیاده  یاهولبات  لماک  حرط  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یراذگرابو  هئارا  اهرهشنالک  رد  یراک  هموزر 

1101005111000150 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/25 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یراک  هموزر  هس  لقادح  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  انمض  تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  کارا  رهش  ریسم  تیاده  یاهولبات  لماک  حرط  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگرابو  هئارا  اهرهشنالک 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: 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  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریسم ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات لماک   لماک حرط   حرط هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسیرورت  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101090327000021 زاین :  هرامش 
رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسیرورت یتسیرورت دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  یتامدخ  دک  دک و  ناریا  / تاماظتنا تسارح و  عماج  متسیس  هب  طوبرم  تاقلعتمو  کیتاموتادنب  هار  متسیسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  رد  تاصخشم  دشاب و 

1101092410001299 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص نالاب  یتراجت  مان   m 5-3 لوط زاف 3  دادعت   EGR لدم گنلیش  ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  هار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

EGREGR لدم   لدم گنلیش   گنلیش وو   ریگ   ریگ هبرض   هبرض کیتسال   کیتسال وو   کیتاموتا   کیتاموتا تشگرب   تشگرب متسیس   متسیس هبهب   زهجم   زهجم دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.کرحتم هگنل  کت  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000369 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  4 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا دوجوم  یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  یتساوخرد  یاه  برد  لماک  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  مارتحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: 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

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  کیتاموتا  مامت  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000413 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: 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

.کرحتم .کرحتم هگنل   هگنل کتکت   یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9191

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت برد   برد ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیویپ تسیل  تاحیضوت  حرش و  قبط  هاگتسد  دادعت 2  کیتاموتا  برد  بصن  تخاس و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  یالاک  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259001288 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان یفرعم  هئارا  / دشاب یم  یمازلا  یراذگ  تمیق  زا  لبق  دیدزاب  / ههام هیوست 2  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  کینیلک  هژورپ  لحم  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  تسیل  یتردق 23602019/ سدنهم  یردیح 09121971560 و  سدنهماب  یگنهامه  تهج  / ییاسانش تراک  تکرش و  رهم  هارمه  هب 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل افطل   ، تسویپ ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  هرابود  دات و  تسویپ 
1201005220000470 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
.ددرگ یراذگراب  هرابود  دات و  تسویپ  تسیل  افطل   ، تسویپ ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ،  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  61 دادعت : 

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

هرابود دات و  تسویپ  تسیل  افطل   ، تسویپ ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: 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   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل افطل   افطل  ، ، تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   یدالوف   یدالوف لیر   لیر وو   تفش   تفش ،، روتوم روتوم هارمه   هارمه هبهب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک لیوحت   لیوحت وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب هرابود   هرابود وو   دات   دات

9494
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 module imx385 hisilicon 3516 sony starvis  : --- تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 motorized zoom lens 4 m ---

ماد  دیپسا  نیبرود  سیک  ---
ددع مادک 3  ره 

1101091645003275 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   LVF-5005C-S4109 لدم هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ارآ کت  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS هدنزاس عجرم   AXIS یتراجت مان   Q60-E/-C لدم یکیفارت  تراظن  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.دریگ رارق  یضاقتم  دات  دروم  دیاب  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34622389-011  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

رهره ماد   ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود سیک   سیک --- ---   module imx385 his ilicon 3516  sony s tarvis  module imx385 his ilicon 3516  sony s tarvis  - - -motorized zoom lens  4 m- - -motorized zoom lens  4 m --- --- ناونع : : ناونع
ددع ددع مادک  33   مادک

9595
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت همیمض   RFP تاصخشم و قبط  نیجود  نیجآ  هبعش  یاهنیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک هشوخ  سدنهم   026-34257649 یمازلا / اهمرف 

1101001458000066 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یرس همیخ  یشخب  مارهش  هدننک  هضرع  عجرم   UC یتراجت مان   UC-SA لدم  DVR هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

همیمض  RFP تاصخشم و قبط  نیجود  نیجآ  هبعش  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  / هباشم الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک هشوخ  سدنهم  نامتخاس  هریاد  نفلت 026-34257649  یگنهامه  تالاوس و  حرط  تهج  / تسیمازلا اهمرف  لیمکت  هعلاطم و  /

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DVRDVR هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696
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نالیگ ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرشب  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000240000107 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

نیپساک نارادزرم  هدننک  هضرع  عجرم   CCTV یتراجت مان   DS-2CE لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  دشابیم  یرتسگداد  هرامش 2  ناتخاس  تشر  لیوحت  لحم  هدوب  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  هنوگره  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  تسیل  لک  عمج  تروصب  ییاهن  تمیق  لیوحت  زا  سپ  زور  هتفه  ود  رثکادح  یدقن  هیوست  دوش  یراذگراب 

4187785684 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  - سردم راولب  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33834701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33851633-013 :: 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

نایسراپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050170000004 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یدنبواگ ) ) نایسراپ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  - 

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7977164751 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  یرادرهش  ینیمخ  ماما  نابایخ  نایسراپ  ناتسرهش  ناگزمره -  نایسراپ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44622010-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44622130-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرشب   حرشب یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

NDP-7512 -Z30KNDP-7512 -Z30K لدم   لدم شوب   شوب هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  قباطم   - Camera board-ICP OES 735-0215-0044E78473 نیبرود درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004246000228 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارش  اب  قباطم   - Camera board-ICP OES 735-0215-0044E78473 نیبرود درب  - 

ICP OES- 735 هاگتسد هب  طوبرم 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

300 یلخاد 105 -  اب  زاین  تروص  رد  ( - دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ) تسیمازلا یمسر  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دامرف لصاح  سامت 

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

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم  -  - Camera board- ICP OES 735-02 15-0044E78473Camera board- ICP OES 735-02 15-0044E78473  نیبرود نیبرود درب   درب ناونع : : ناونع 9999
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002284 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

سبط سبط یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابز  تمالس  عماج  تامدخ  زکرم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هاگشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه 

دشاب یم  هناماس  تسویپ  تاصخشم 
1101000383000682 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هناماس  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  کی  رثکادح  لماک  یزادنا  هار  بصن و  روتکاف و  لیوحت  خیرات  زا  یتخادرپ 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37262032-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ 17 ناگرگ -  رد  هزور  لیوحت 7  - ضیوعت یتناراگ  ناگرگ -  ناگیار  لیوحت  کناب -  سانشراک  دیئاتابدیرخ  هباشمدک -  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FNV-fl-15M3432m لدم سوراف  کرام  رورس  ددع 

1101003681000040 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  داگراساپ  رصع  نایناریا  رف  هدنزاس  عجرم   PHAROS یتراجت مان   FNV-FL-15M3432M لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ 17 ناگرگ -  رد  هزور  رثکادح 7 لیوحت   - ضیوعت یتناراگ  ناگرگ -  رابنا  ناگیار  لیوحت  کناب -  سانشراک  دیئاتابدیرخ  دشابیم -  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
FNV-fl-15M3432m لدم سوراف  کرام  رورس  ددع 

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230054-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FNV-FL- 15M3432MFNV-FL- 15M3432M  لدم لدم هکبش   هکبش تحت   تحت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد / / FNV- fl- 15M3432mFNV-fl- 15M3432m  لدم لدم سوراف   سوراف کرام   کرام رورس   رورس ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000119 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخوس هاگیاج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005631000005 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناقزار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هب  تاصخشم  دشاب و  یم  باهذ  بایا و  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  باستحا  اب  هدش  هداد  تمیق  هک  تخوس  هاگیاج  رد  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  12 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
هیدنرز رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه اذل  دشاب  یم  باهذ  بایا و  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  باستحا  اب  هدش  هداد  تمیق  هک  تخوس  هاگیاج  رد  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هیدنرز  هواس و  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا  دش و  دهاوخ  تخادرپ  تسارح  لک  هرادا  دات  زا  دعب 

3936151111 یتسپ :  دک  یرادرهشراولب ،  ناقزاررهش  هیدنرز  ناتسرهش  هیدنرز ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45322500-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45322210-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 103103

تخوس تخوس هاگیاج   هاگیاج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 111 ھحفص 73 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k3bc4kv86sa32?user=37505&ntc=6143572
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6143572?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rmwaq87eusba4?user=37505&ntc=6143721
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6143721?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000283 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینامرد

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشماب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000242 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   H.264,5MEGA-PIXEL 30 M IR IP BULLET CAMERA,1/2,5 OR1/2,7 5MEGAPIXEL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

شرتسگ امرس  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   APLUS TEK INTERNATIONAL Co.LTD
هاگتسد 88 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یدج  هجوتریزدراوم  هب  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  -

.دشدهاوخ لاطبا  مالعتسا  نآریغرد  ددرگ ،  یراذگ  تمیق  تسا  یتسویپ  کرادم  رد  هک  تاصخشم  هب  -

5714733573 یتسپ :  دک  ییامنهار ،  شبن خ  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254700-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشماب   تاصخشماب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000284 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KL-522FL لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 112 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرامشددرت6143632 هناماس  ینابیتشپ 6  بصن و  هحفص 53)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6144351 تاقلعتم  هتسب و  رادم  هحفص 53)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

تسویپ6142865 تسیل  حرشب  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6143458 رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 19)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

6142683DVR هتسب رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

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

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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکع قباطم   DT-60T لدم یتلو )  ) وکیز گنیجیپ  رکیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003276 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم   DUOXING هدنزاس عجرم   DX145NA لدم یریوصت  نوفیآ  لماک  وگدنلب  الاک :  مان 

تس 40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب و هدنشورف  هدهعرب  لمح  یاه  هنیزه  .تسا  یمازلا  نآ  دأت  هنومن و  لاسرا  مالقا  مامت  لیوحت  زا  لبق  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسالاک دأت  تفایرد و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

سکع6143597 قباطم   DT-60T لدم یتلو )  ) وکیز گنیجیپ  هحفص 77)رکیپسا  گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرامشددرت6143632 هناماس  ینابیتشپ 6  بصن و  هحفص 53)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

سکع سکع قباطم   قباطم   DT-60TDT-60T لدم   لدم یتلو ) ) یتلو  ) ) وکیز وکیز گنیجیپ   گنیجیپ رکیپسا   رکیپسا ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 111 ھحفص 77 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یناشن  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094994000022 داتس  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  120,000,000,000: دروآرب غلبم  یناشن  شتآ  قیرح  یوردوخ  هب  ( HD  ) نت یادنویه 8  یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 8  یربراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اههاگتسیا6142465 قیرحءافطا  DWP و  ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، هحفص 10)نیمات ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شتآ6142600 قیرح  یوردوخ  هب  ( HD  ) نت یادنویه 8  یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 8  یربراک 
یناشن

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6142853 یافطا  DWP و  ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن  لمح ، هحفص 10)نیمأت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزلف6143579 لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  هحفص 33)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6144140 ءافطا  یارب  یردوپ  ییولیک  هحفص 33)ردنلیس 6  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6144251 یافطا  نالعا و  متسیس  یزاس  هدایپ  دیرخ و  هحفص 33)یزاسدرادناتسا  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

لباک6143458 رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 19)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح یوردوخ   یوردوخ هبهب   ( ( HDHD  ) ) نتنت   88 یادنویه   یادنویه یوردوخ   یوردوخ یساش   یساش هاگتسد   هاگتسد   88 یزاس   یزاس یربراک   یربراک ناونع : : ناونع 109109

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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناردنزام ناتسا  اکتا  یا  هریجنز  یاههاگشورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناردنزام ریشب   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رد  رقتسم  حالصیذ  یاهتکرش  هب  هلاسکی  دادرارق  دقع  قیرط  زا  ار  یراس  یزکرم  هاگشورف  داتس و  نامتخاس  هتعاس )  24  ) ینوماریپ تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  اجان  یریگشیپ  سیلپ  زا  تیلاعف  زوجم  یاراد  یراس و 

دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام ناتسا  اکتا  یاه  هاگشورف  تیریدم  نیسح  ماما  نادیم  یراس   :: سردآ سردآ

33327251-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ینوماریپ تظافح   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  اکتا  یا  هریجنز  یاههاگشورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناردنزام ریشب   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رد  رقتسم  حالصیذ  یاهتکرش  هب  هلاسکی  دادرارق  دقع  قیرط  زا  ار  یراس  یزکرم  هاگشورف  داتس و  نامتخاس  هتعاس ) ( 24  ) ینوماریپ تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  اجان  یریگشیپ  سیلپ  زا  تیلاعف  زوجم  یاراد  یراس و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام ناتسا  اکتا  یاه  هاگشورف  تیریدم  نیسح  ماما  نادیم  یراس   :: سردآ سردآ

33327251-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ینوماریپ تظافح   :: 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

هاگشورف6143166 داتس و  نامتخاس  هتعاس )  24  ) ینوماریپ تظافح  هحفص 79)یراذگاو  ینوماریپ  ( ینوماریپ تظافح   تظافح

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

هاگشورف6143172 داتس و  نامتخاس  هتعاس ) ( 24  ) ینوماریپ هحفص 79)تظافح  ینوماریپ  ( ینوماریپ تظافح   تظافح

هاگشورف هاگشورف وو   داتس   داتس نامتخاس   نامتخاس هتعاس ) ) هتعاس   2424  ) ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1101 10

هاگشورف هاگشورف وو   داتس   داتس نامتخاس   نامتخاس هتعاس ) ) هتعاس ( ( 2424  ) ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

(( یهگآ یهگآ 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

دود6142981 هدنکم  هحفص 33)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

جنس6143041 هحفص 33)زاگ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یفارگومرت  نیبرود  اضاقت 3067810368  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202001101 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص زاناکرهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TESTO هدنزاس عجرم   TESTO یتراجت مان   testo 872 لدم یتعنص  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگومرت یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحالصا 442) حرط   ) یناشنشتآ گنیکراپ  ییانشور  نیبرود و   ، ITR-SS کینورتکلا یاه  لفق  هب  یناسر  قرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000475 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یا هژورپ  1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319690-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 442442 یحالصا   یحالصا حرط   حرط  ) ) یناشنشتآ یناشنشتآ گنیکراپ   گنیکراپ ییانشور   ییانشور وو   نیبرود   نیبرود  ،  ، ITR-SSITR-SS کینورتکلا   کینورتکلا یاه   یاه لفق   لفق هبهب   یناسر   یناسر قرب   قرب ناونع : : ناونع 113113
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متاخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  ( ناقهد )09133739053 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا 

1101090214000014 زاین :  هرامش 
متاخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نناک  IOS لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

متاخ رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988138913 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - ماما نابایخ  متاخ -  ناتسرهش  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32572356-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32573474-035 :: 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

6142512module imx385 hisilicon 3516 sony starvis ---motorized zoom lens 4 ---
ددع مادک 3  ره  ماد  دیپسا  نیبرود  سیک  ---  m

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6142683DVR هتسب رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6142865 تسیل  حرشب  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6143140NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6143155 ( ریوصت شزادرپ  ییامنگرزب و  تاقلعتم (  هیلک  اب  مک  ربیاو  نیبرود  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طیارش6143341 اب  قباطم   - Camera board-ICP OES 735-0215-0044E78473 نیبرود درب 
تسویپ

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هدش -  -  هدش لبمسا   لبمسا هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 1141 14
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یفارگومرت6143414 هحفص 19)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لباک6143458 رابنا  هناخ و  دیلک  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 19)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سبط6143513 یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 65)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6143514 رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تخوس6143721 هاگیاج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 65)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6143995( ریوصت شزادرپ  ییامنگرزب و  تاقلعتم (  هیلک  اب  مکربیاو  نیبرود  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریگ6144086 هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 19)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناشنشتآ6144098 گنیکراپ  ییانشور  نیبرود و   ، ITR-SS کینورتکلا یاه  لفق  هب  یناسر  قرب 
یحالصا 442) حرط  )

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6144099 یساکع  نیبرود  هدش -  لبمسا  هنایار  هحفص 19)سیک  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6144155 تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 65)هنیزه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6144351 تاقلعتم  هتسب و  رادم  هحفص 53)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6144394 تاصخشماب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6144446 تازیهجت  نیبرود و  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   مایاهرامش زا  ریغ  یلا 16  تعاس 8  زا  هبنش  زور  تیاغل   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات ات  خیرات 1401/10/20  زا  یمسر  لیطعت 

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

6143003 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  حبص  تعاس 10  سار   - 1401/11/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  تفایرد  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  زا  تبون  ود  یهگآ  نیا  جرد  پاچ و  هنیزه  لایر -   1/100/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر ،)  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل ، دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1391715117 ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا 

021-23902777 :: نفلت :: www.saev.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس6143003 هریخذ  چیئوس  هحفص 84)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یریوصت6143416 شیاپ  یلصا  رورس  ءاقترا  ریواصت و  زاس  هریخذ  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسیرورت6142912 دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6142975EGR لدم گنلیش  ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هحفص 53)رازبا6144230 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

زاس زاس هریخذ   هریخذ چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسیرورت6142912 دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ فلا /20 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  یهگا  جرد  خیرات  زا  دانسا   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6142691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco چئیوس هاگتسد  کی  رورس ،  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوشیم و ...  توعد  هنیمز  نیا  رد  حالصیذ  ناگدنشورف  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  هیمورا -  نامیس  هناخراک  داباهم -  هیمورا –  هداج   35 رتمولیک : هیمورا  :: سردآ سردآ
هیمورا نامیس  تکرش  رتفد  مود  هقبط  کالپ 21 - هچوک 17 - یقهیب -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت :

32515398-044 :: نفلت :: www.urmiacement.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگنز عیزوت  روتامروفسنارت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/4744 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  رورس و  مر  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاشرافس دیرخ و  دحاو  ناگنز  عیزوت  روتامروفسنارت  تکرش  وفسنارت  ناریا  تکرش  بنج  نارهت  هداج  رتمولیک 4  ناجنز   :: سردآ سردآ

02433791540 :: نفلت :: WWW.TTZCO.COMنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ciscocisco  چئیوس چئیوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   رورس ،  ،  رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

رورس رورس دراه   دراه وو   رورس   رورس مرمر   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1171 17
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سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مر  - دراه ) رورس یلخاد  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم 
1101093020000087 زاین :  هرامش 

سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 
یزلام هدنزاس  روشک  سیمر  زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   R0Q47A لدم  TB 1/92 تیفرظ  INTERNAL کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DUALRANK x4 2933 P/N:P00924-B21 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار   DDR4 مر الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   M0S90A لدم  TB 8 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف.دشابیم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  این  نیسح  یاقآ  هرامش 09173670907 اب  یگنهامه  تهج  ددرگ  هیمض  روتکاف  شیپ 
.دوشیم ماجنا  ناگزمره  یتشادهب  تنواعم  رابنا  هب  راک  لیوحت  زا  سپ  زور   10 روتکاف هنیزه  تخادرپ 

7918813175 یتسپ :  دک  رثوک 6 ،  هچوک  بارحم  یادهش  راولب  نمهب -  یوک 22  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557123-076  ، 33564561-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564561-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا مرمر ) )  - - دراه دراه )) رورس رورس یلخاد   یلخاد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 118118
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س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مر دراه و  تروپ - ود  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000125 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  همیمض  تسویپ  هب  یلصا  تاصخشم 

دوش همیمض  تایئزج  دیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح 

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88058931-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرمر وو   دراه   دراه تروپ - - تروپ ودود   تراک   تراک ناونع : : ناونع 1191 19
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درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 smart array Back Plain All in one رتنیرپ لبیلرنکسا  ناوخدکراب  رورس  دراه  یصیخشت 2  روتینام  سیک 2  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  یتسویپ و  کرادم  قبط 

1101091290000100 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم   B21 HPE-826566 هنایار  DL380-G10 رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  هناماس  تسویپ  کرادم  رد  لوصحم  دنرب  تازج و  رکذ  اب  دیرخ  تساوخرد  ود  تهج  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا  هنشورف  اب  یعوجرم  لمح و  هیارک 

 . ددرگیم هیوست  هزور  رابنا 15  دیسر  سانشراک و  دات  زا  سپ 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229010-026  ، 44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

smart array Back  Plain All in onesmart array Back  Plain All in one رتنیرپ   رتنیرپ لبیلرنکسا   لبیلرنکسا ناوخدکراب   ناوخدکراب رورس   رورس دراه   دراه   22 یصیخشت   یصیخشت روتینام   روتینام   22 سیک   سیک رورس   رورس ناونع : : ناونع 120120
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لاهنو رذب  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  رد  هدش  دیق  دادعت  تاصخشم و  قبط  رورس  دراه  لانرتسکا و  ید  سا  سا  کسید و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090808000093 زاین :  هرامش 

لاهن رذب و  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
(Toshiba|MQ04ABF100|Serial ATA (SATA  | یکسید ویارد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  قیقد  دکناریا.تسا  یمازلا  تسویپ  لیاف  یارجا  هعلاطم.تسا و  یمازلا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  مان  تبث  گرب  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت زربلا و  یاه  هدننک  نیمات  طقف.تسا  یمازا  الاک  هنومن  هئارا.تسا  یمازلا  ربتعم  یتنراگ  ندوب و  لانیجروا.تسا  هدننک  نیمات 

3135933151 یتسپ :  دک  یتاقیقحت ،  تاسسوم  هعومجم  هدیمهفدیهش  راولب  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32740809-026  ، 32754071-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32716915-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000074 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم   B21 HPE-826566 هنایار  DL380-G10 رورس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/01 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه وو   لانرتسکا   لانرتسکا یدید   ساسا   ساسا   وو   کسید   کسید دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

B2 1  HPEB2 1 HPE-- 826566826566 هنایار   هنایار   DL380-G10DL380-G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 122122

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

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

6142691cisco چئیوس هاگتسد  کی  رورس ،  هاگتسد  ود  هحفص 85)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6142721 دراه  رورس و  مر  هحفص 85)نیمات  رورس  ( رورس

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

تسویپ6142896 لیاف  رد  تاصخشم  دشابیم  هباشم  الاک  دک  ناریا  مر )  - دراه ) رورس یلخاد  تاعطق 
دشاب یم 

هحفص 85) رورس  ( رورس

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

مر6142932 دراه و  تروپ - ود  هحفص 85)تراک  رورس  ( رورس

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

یریوصت6143416 شیاپ  یلصا  رورس  ءاقترا  ریواصت و  زاس  هریخذ  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6143423smart array رتنیرپ لبیلرنکسا  ناوخدکراب  رورس  دراه  یصیخشت 2  روتینام  سیک 2  رورس 
Back Plain All in one

هحفص 85) رورس  ( رورس

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

رورس6143439 دراه  لانرتسکا و  ید  سا  سا  کسید و  دراه  هحفص 85)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6143548FNV- لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  / FNV-fl-15M3432m لدم سوراف  کرام  رورس 
FL-15M3432M

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قمع 614420980 HPA تینوی کر 37  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیرح6144251 یافطا  نالعا و  متسیس  یزاس  هدایپ  دیرخ و  هحفص 33)یزاسدرادناتسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6144320B21 HPE-826566 هنایار  DL380-G10 هحفص 85)رورس رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 2 زیاس  نادند  یفارگویدار  ملیف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000242 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زورهب زیهجت  هنیجنگ  هدننک  هضرع  عجرم   RAY CO.LTD هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 2  هبعج  زیاس 2  یکشزپنادند  یفارگویدار  هاگتسد  ملیف  روسنس  الاک :  مان 

هبعج 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

cs7200 ارونکسا هاگتسد  صوصخم  هرامش 2  زیاس  نادند  یفارگویدار  ملیف  صوصخم  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

35250301-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 هرامش   هرامش زیاس   زیاس نادند   نادند یفارگویدار   یفارگویدار ملیف   ملیف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یم  دات  یناریا  لوصحم  طقف  هدش - باختنا  هباشم  دک  ناریا  یهاگشیامزآ -  یجراخ  یلخاد و  رگالاتید  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091290000099 زاین :  هرامش 

درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناحارط  انرب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Borna-248T لدم رگشیامن  یلخاد و  هظفاح  اب  روسنس  امد 8  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

درگارف یاه  هناماس  ناحارط  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  درگارف  یاه 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن و هنیزه  یعوجرم و  لمح و  هیارک  تسیمازلا - هناماس  تسویپ  کرادم  رد  ، یداهنشیپ لوصحم  دنرب  تازج و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور رابنا 45  دیسردعب  هیوست  تسیمازلا - هاگشیامزآ  سانشراکدات  دم و  یآ  ربتعم  کرادم  تسا - هدنشورفاب  شزومآو  یبناج  یاه  هنیزهو  یزادنا  هار 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش دوش یمیم   دات   دات یناریا   یناریا لوصحم   لوصحم طقف   طقف هدش - - هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ یجراخ   یجراخ وو   یلخاد   یلخاد رگالاتید   رگالاتید هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 124124

رالیپرتاک رالیپرتاک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  0132377 یاضاقت اب  قباطمرالیپرتاک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008482 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SEAL GAURD یتراجت مان   kg 20 یزلف لطس   API MODIFIED تیفیک حطس  یهایگ  نغور  کیتتنس و  هیاپرب   DOPE ECF سیرگ الاک :  مان 

فده نارتسگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
لطس 100 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   AR10-D14 روتارنژ  lock nut retainer 3/8 چیپ الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

لزید اپیاس  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   VOLVO هدنزاس عجرم   FH نویماک نغور  راشف  دربراک  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   IPMC یتراجت مان  زنب 1921 و 1924  نویماک  روتوم  دربراک  گنیر  نیپ و  نژگ  راخ و  اب   OM355-128/5 mm نوتسیپ الاک :  مان 

ناریا نوتسیپ 
تس 20 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  بونج  رهام  ناگیاش  شیدنا  راک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یتعنص 1654  شک  لگ  پمپ  رنیال  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

بونج رهام  ناگیاش  شیدنا  راک  هدننک 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
عجرم  HYDRO PUMP SHAFT یتراجت مان   USP403 و SSP203 و USP103 تسالاب روتالوگر  نیشام  تشرد  هدند  پمپوردیه  یدالوف  تفش  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  0132377 یاضاقت اب  قباطمرالیپرتاک  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  .تسویپ  لیاف  قباطم  .راوخشتآ  اهوردوخ  موف  متسیس  هب  طوبرم  ولف  روسنس  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005151 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   RAGN لدم لاتیجید  نایرج  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  زاریش  رد  الاک  لیوحت  لحم  هب  هجوت  اب  الاک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  الاک  تلاصا  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  یلا 60  کی  تخادرپ 

.دامن مادقا  دک  ناریا  تبث  هب  تبسن  دک  ناریا  دوجو  مدع  تروص  رد  .دشاب  یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا 

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

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوخشتآ راوخشتآ اهوردوخ   اهوردوخ موف   موف متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم ولف   ولف روسنس   روسنس نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم طیارش  یمالعا و  تاصخشم  یتسویپ و  تسیل  ربارب  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000207000152 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace S770 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار نیمزرس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace E320 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار نیمزرس 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جردنم طیارش  یمالعا و  تاصخشم  یتسویپ و  تسیل  ربارب  بایغ  روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937185-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جردنم جردنم طیارش   طیارش وو   یمالعا   یمالعا تاصخشم   تاصخشم وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل ربارب   ربارب بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقدرازبا مزاول  ملق  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288005255 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هزرل  روسنس  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24396-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرامش 61424962 زیاس  نادند  یفارگویدار  ملیف  هحفص 90)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

طقف6142705 هدش - باختنا  هباشم  دک  ناریا  یهاگشیامزآ -  یجراخ  یلخاد و  رگالاتید  هاگتسد 
دوش یم  دات  یناریا  لوصحم 

هحفص 90) روسنس  ( روسنس

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

هزادنا6142926 روسنس   - KVM چیئوس تاعیام -  جنسراشف  یطخ -  رتمویسناتپ  یتنیباک -  ریز  غارچ 
یزاگ نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  یسیطانغمورتکلا -  بآ  نایرج  تعرس  یریگ 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6142942GENERATOR CONTROL PANEL(25 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رالیپرتاک6143173 هحفص 90)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

راوخشتآ6143241 اهوردوخ  موف  متسیس  هب  طوبرم  ولف  روسنس  نیمأت  هحفص 90)هیهت و  روسنس  ( روسنس

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

جردنم6143370 طیارش  یمالعا و  تاصخشم  یتسویپ و  تسیل  ربارب  بایغ  روضح و  هحفص 90)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

راگن راگن هزرل   هزرل روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 128128

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

راگن6143603 هزرل  هحفص 90)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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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رسمار یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  ردروتکاف  شیپ  جرد  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  دشاب  یم  هباشم  هدش  باختنا  یاهالاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  مالعتسا  هگرب  ساسارب  تمیق  مالعتسا 

1101091006000048 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رسمار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 32 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   B زاف زویف 3  دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   80x80 cm داعبا دنارگل  وسکلپ  حرط  راکور  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D80Q7 لدم  AC V 380 نیبوب ژاتلو   A 80 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
کیرتکلا راکرون  هدنزاس  عجرم  رون  تدش  رثا  رد  رادم  لصو  عطق و  دربراک  چیئوس  وتف  حرط   A 10 یکینورتکلا لسوتف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناشاک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یبوچ  هرقرق   V 400 ژاتلو  mm^2 2/5 عطقم حطس  یسم  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
مرگولیک 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ییادف اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  رادقم 100  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   cm 2 زیاس قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24076   A 10 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  رفهب  یتراجت  مان  یفالک  هتسب   4x10 mm^2 عطقم حطس   mm 18/3 رطق  m 100 لوط  PVC شکور سنج  لوتفم  قرب  لباک  الاک :  مان 

ناغماد لباک  میس و  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناغماد  لباک  میس و 
هتسب 850 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  تایئزج  دشاب  یم  هباشم  هدش  باختنا  یاهالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 

تسویپ لیاف  مالعتسا  هگرب  ساسارب  تمیق  مالعتسا  ددرگ  یم  لاطباروتکاف  شیپ  جرد  مدع  تروص  رد 

4691849516 یتسپ :  دک  رسمار ،  یرادرهش  یرهطم - دیهش  نابایخ  رسمار - رسمار ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55258496-011  ، 55256173-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55256176-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یروتاینیم یروتاینیم   BB زاف   زاف زویف  33   زویف دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 111 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3slk22ucxgrrw?user=37505&ntc=6144361
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

وکسیس6142464 هحفص 25)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هزادنا6142926 روسنس   - KVM چیئوس تاعیام -  جنسراشف  یطخ -  رتمویسناتپ  یتنیباک -  ریز  غارچ 
یزاگ نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  یسیطانغمورتکلا -  بآ  نایرج  تعرس  یریگ 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاس6143003 هریخذ  چیئوس  هحفص 84)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

وکسیس6143195 هحفص 39)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یروتاینیم6144361  B زاف زویف 3  هحفص 97)دیلک  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقیقد رازبا  چیوس  ملق   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا یمازلا  تیشاتیدو  گولاتاک  ینف  ، داهنشیپ  هئارا  .دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288005236 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24396-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقیقد یقیقد رازبا   رازبا چیوس   چیوس ملق   ملق   22 ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 111 ھحفص 99 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  4 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005237 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
گالپ زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یپوت ریش  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ثلاث صخش  ینف  یسرزاب.دشاب  گولاتاک  تیشاتیدو و  هشقن  لماش  تسیاب  یم  ینف  داهنشیپودشاب  یم  یمازلا  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  حطس 2 

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقیقد6142545 رازبا  چیوس  ملق  هحفص 99)2  چوس  ( چوس

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

یپوتریش6142734 / گالپ زویف  / عطق دیلک  ای  دیلک )  ) هحفص 99)چوس چوس  ( چوس

یپوتریش یپوتریش // گالپ گالپ زویف   زویف // عطق عطق دیلک   دیلک ایای   دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 111 ھحفص 100 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش  - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم هبنشودعبنم  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143456 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   جنپ   - 1401/11/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلوا 43,000,000,000 دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-33  - 137  ) ناهفصا یللملا  نیب  یاه  شیامه  زکرم  یلصا  نلاس  توص  متسیس  بصن  دیرخ و  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 2,150,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هام و  یارجا 3  تدم  لایر و 

غلبم هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هام و  یارجا 5  تدم  لایر و  هیلوا 33,500,000,000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-33  - 138  ) عولط ناوناب  غاب  هعسوت  - 2
لایر و هیلوا 22,500,000,000  دروآرب  غلبم  اب   1401  - 33  - 139  ) ناهفصا یللملا  نیب  یاهشیامه  زکرم  هناخروتوم  گنیترا  متسیس  یارجا  لایر -   1٫675,000,000

لایر غلبم 1,125,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هام و  یارجا 2  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح  نارمچ -  هارگرزب  یادتبا   :: سردآ سردآ

03134593737 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6143140NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یارجا6143456 ناوناب -  غاب  هعسوت  اه -  شیامه  زکرم  یلصا  نلاس  توص  متسیس  بصن  دیرخ و 
هناخروتوم گنیترا  متسیس 

هحفص 101) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هناخروتوم هناخروتوم گنیترا   گنیترا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناوناب -  -  ناوناب غاب   غاب هعسوت   هعسوت اهاه -  -  شیامه   شیامه زکرم   زکرم یلصا   یلصا نلاس   نلاس توص   توص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 111 ھحفص 101 
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هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  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 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم یمازلا  یتسویپ  مرف  لیمکت  ) تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هدننک تکرش  مالعتسا  فذح  اب  یواسم  لیمکت  مدع 

1101091162000119 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   ARIA لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

زا سپ  ههام  تخادرپ 2  دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشاب  الاک  تلاصا  هسانش  یاراد  تسیابیمالاک  .دشاب  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دریذپ  یم  تروص  الاک  دات  لیوحت و 

9513791197 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  ناتسرامیب  اضر -  ماما  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52225035-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم  ) روتینام هدنرادهگن  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262001008 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS2 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا یتسویپ   یتسویپ مرف   مرف لیمکت   لیمکت )) تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
(( هدننک هدننک تکرش   تکرش مالعتسا   مالعتسا فذح   فذح اباب   یواسم   یواسم لیمکت   لیمکت مدع   مدع

133133

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم )) روتینام روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 111 ھحفص 102 
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سبط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6142831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  دک  ناریا  قبط  اقیقد  یتایح  مئالع  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092076000073 زاین :  هرامش 

سبط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   ARAD-P10 لدم  ECG-RESP-SPO2-NIBP-IBP-CO2-IOC لماش یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا سدنهم  اب 09151540467  سامت  رتشیب  تاحیضوت  ناریااص , لارتناس  هب  لاصتا  تیلباق  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791654445 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  راولب  سبط - ناتسرهش  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32383440-056  ، 32383401-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32825192-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09122426557 همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  قبط  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000276 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش 09122426557 همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  قبط  روتینام  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  9 دادعت : 

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

دش دهاوخ  تخادرپ  ههامکی  نآ  غلبم  هطوبرم  لوئسم  دیئات  ملاس و  لیوحت  زا  سپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052226-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش مالعا   مالعا دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط اقیقد   اقیقد یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 111 ھحفص 103 
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نارهم نارهم  نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 96  :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  اب  تاقلعتم  رتویپماک و  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092995000016 زاین :  هرامش 

نارهم نارهم  نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
تقیقح یچباتک  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج  رتویپماک  روتینام  لدم 818  یزیمور  هیاپ  الاک :  مان 

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

نارهم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6991743468 یتسپ :  دک  نسح ،  دیس  هدازماما  راولب  نارهم  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3383392-084  ، 33823392-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33823393-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هاگتسد کی  سالپ  یج  جنیا   56 زیاس GTV-65PU744N لدم دنمشوه  LED نویزیولت.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000302 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رادیرخ  هب  لیوحت  لحم  ات  یربرابو  یریگ  راب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33145228-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف اباب   تاقلعتم   تاقلعتم وو   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

inin   2222 هنایار   هنایار روتینام   روتینام دنمشوه -  -  دنمشوه LEDLED  نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 138138

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

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

زا 111 ھحفص 104 
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هنحص 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 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  رد  تاصخشم  قبط  لاکیدم  روتینام  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000805 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هممیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  امتح  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف ردرد   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لاکیدم   لاکیدم روتینام   روتینام ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 139139
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هب  هجوت  اب.رتم  یسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093856002615 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MAICUFF یتراجت مان  رتسگ  ناگزاس  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   SAZGAN GOSTAR لدم هجرد  لاسگرزب 40  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 

m 3 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت  ابص  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یکشزپ  تازیهجت  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  دشابیم / روتکافو  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا  .

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092660000437 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  تسارح  گنیروتینام  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 140140

یزکرم یزکرم تسارح   تسارح گنیروتینام   گنیروتینام نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 23 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم زاین  دروم  هنومن  یاه  سکع  قبط  رتم  یلیم  زیاس 38  یناشن  شتآ  زاسفک  روتینام  صوصخم  گنلیش  رتم  رادقم 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092142000031 زاین :  هرامش 

نالیگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   A.HABERKORN یتراجت مان  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 20 لوط  mm 38 زیاس  PVC سنج نولرپ  خن  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

راکزیهرپ بوقعی 
هتسب 20 دادعت : 

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

صاخشا یارب  یمقر  یلم 11  هسانش  هئارا  دشابیم .  هدنشورف  هدهع  رب  تفن 9  رابنا  ییایرد -  یورین  هکلف  تشر -  دصقم (  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یمازلا  یقیقح  صاخشا  یارب  یتایلام  هدنورپ  هسانش  مقر  هس  هفاضا  هب  یلمدک  یقوقح و 

4165763499 یتسپ :  دک  راسلگ ،  ناتسرامیب  بنج  نابایخ 142 - شبن  - راسلگ نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32115068-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116924-013 :: 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

ینف6142467 تاصخشم  قبط  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
تکرش مالعتسا  فذح  اب  یواسم  لیمکت  مدع  .دشابیم  یمازلا  یتسویپ  مرف  لیمکت  ) تسویپ

( هدننک

هحفص 101) روتینام  ( روتینام

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

6142520( تسویپ تاصخشم  قباطم  ) روتینام هدنرادهگن  هحفص 101)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

یزاسدالوف6142765 یاه  هروک  رابغ  دود و  یروآ  عمج  متسیس  یاهرتماراپ  گنیروتینام  یارجا  هحفص 6)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هدش6142831 مالعا  دک  ناریا  قبط  اقیقد  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 101)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6142942GENERATOR CONTROL PANEL(25 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 101)روتینام6143417 روتینام  ( روتینام

یناشن یناشن شتآ   شتآ زاسفک   زاسفک روتینام   روتینام صوصخم   صوصخم گنلیش   گنلیش رتم   رتم   2 020 رادقم   رادقم ناونع : : ناونع 142142
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6143423smart array رتنیرپ لبیلرنکسا  ناوخدکراب  رورس  دراه  یصیخشت 2  روتینام  سیک 2  رورس 
Back Plain All in one

هحفص 85) رورس  ( رورس

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

روتینام6143424 پاتپل ، هحفص 25)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6143504 لیاف  اب  تاقلعتم  رتویپماک و  هاگتسد  کی  هحفص 101)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6143545in 22 هنایار روتینام  دنمشوه -  LED هحفص 101)نویزیولت روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6143565 مرف  رد  تاصخشم  قبط  لاکیدم  روتینام  ددع  هحفص 101)1  روتینام  ( روتینام

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

رتم6144020 یسکا  سلاپ  هحفص 101)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

یزکرم6144078 تسارح  گنیروتینام  نامتخاس  ثادحا  یفیک  یبایزرا  هحفص 101)ناوخارف  روتینام  ( روتینام

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

یناشن6144275 شتآ  زاسفک  روتینام  صوصخم  گنلیش  رتم  هحفص 101)رادقم 20  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6142865 تسیل  حرشب  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6143140NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سبط6143513 یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 65)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریگ6144086 هزادنا  زکرم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 19)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6144394 تاصخشماب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6144425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوسیا پات  پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001098 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سوسیا  پات  پل  - 

vivo book k 413 EQ
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام هیوست 2 .اسف  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  تاکرادت  رابنا  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 09017317778 یرواخ  سدنهم  ینف 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53352992-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6143363( دوش هجوت  تاحیضوت   ) لاس کی  تدم  هب  ربراک  دادعت 1000  هب  سوریو  هحفص 23)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 101)روتینام6143417 روتینام  ( روتینام

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

سوسیا6144425 پات  هحفص 109)پل  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هربراک6144439 داتفه   ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  هحفص 23)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

سوسیا سوسیا پات   پات پلپل   ناونع : : ناونع 143143

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

هناماس6142753 تازیهجت  شورف  زا  سپ  تامدخ  یزاسدنتسم و  شزومآ   ، یزادنا هار  بصن   ، نیمأت
بعش زا  یدادعت  یریوصت  تراظن 

هحفص 19) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

عیزوت6142949 قوف  لاقتنا و  یاهتسپ  ینوماریپ  طیحم  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6142951 تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6143572 تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 65)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کراپ6144070 یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  تازیهجت و  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6143220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 144144

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 " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002520 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Universal یتراجت مان  ( PRM01(43-65 لدم روتکژورپ  وئدیو  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ناگنز رجف  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEKI یتراجت مان   96x96 cm داعبا نویسکژورپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

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

یروانف و هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M 10 لوط  K-NET PLUS لدم  HDMI لباک الاک :  مان 
راگن هکبش  لایور  تاعالطا 

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

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   DAS54 لدم  DVI هب  VGA لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم یاهرازفا  مرن  هئارا  ، یزادنا هار  بصن و  ، شزومآ ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

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

روتکژورپ6143220 هحفص 110)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ساسا6144408 رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ، 
.ددرگ یراذگراب  هرابود  دات و  تسویپ  تسیل  افطل   ، تسویپ ینف  تاصخشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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