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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

140 1140 1 یدید     2626 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 13,450 , 0002 13,450 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   40رالد 1 ,600401 تاراما600, تاراما مهرد   11مهرد 1 ,5901 1 1 ,590

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   201هکس ,470 , 00020 1 ,470 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس285,650285,650رالد سیئوس کنارف   443,000443,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس ,500 , 000122 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ,307رالد ناتسبرع000307,000 ناتسبرع لایر   109,240109,240لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 77,500هکس , 00077,500 , وروی000 ژورن443,860443,860وروی ژورن نورک   41نورک ,40041 ,400

رایع رایع   1818 یالط   19,240یالط , 00019,240 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   500دنوپ ,680500 نپاژ680, نپاژ نینی   دصکی   319,330319,330دصکی

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
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 128128))

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

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

زا 115 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 22  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 60

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

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( 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 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

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

زا 115 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 4  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11/م ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  تفن  شیالاپ  تکرش   P.DMS رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ   ، یسیون گولاتاک  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش تفن  شیالاپ  تکرش  هام -  هژورپ 3  یارجا  لحم  تدم و 

یدقن هجو  زیراو  ای  یدایص و  کچ  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروص  هب  هدنهد  داهنشیپ  هک  لایر  غلبمب 150,000,000  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاریش تفن  شیالاپ  تکرش  یکناب  باسح  هرامش  هب 

قاتا یقوقح (  اهنامیپ و  روما  یتسپدک 91475 73419   71365 یتسپ 1445 - قودنص  ناهفصا  زاریش -  هداج  رتمولیک 22  زاریش ، تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ
(113)

56-38171354-71 :: نفلت :: www.sorc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001099936000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6149012 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورتم  + یناشن شتآ  یاه  متسیس  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورتم + یناشن شتآ  یاه  متسیس  مالقا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:30 تعاس : 1402/05/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادربهرهب  تکرش  ظفاح -  عطاقت  بالقنا  نابایخ  نارهت -   ، 1131813131 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

P.DMSP.DMS رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت شزومآ   شزومآ  ، ، یسیون یسیون گولاتاک   گولاتاک تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه متسیس   متسیس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یداصتقا  هژیو  هقطنم  ماما  ردنب  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تیاس 5

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  مأوت  یا  هلحرم  کی  موددیمومع  -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م ن/401/71 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

6149231 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 GAS DETECTOR یزادنا هار  بصن و  دیرخ   ، یحارط هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش مامت  هام   12: هصقانم عوضوم  یارجا  تدم 

لایر   1/150/000/000/ هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  یوس  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 

:: 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

ناگزمره ناتسا  قرشو  رنهاب  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  موس -  دیدجت  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناناوج یایند   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 19  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149324 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   هبنشکی  زور   - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناقح دیهش  زمره و  بایت  کبریس -  کساج -  هعبات  ردانب  رنهاب و  دیهش  ردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   29/437/243/995 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه  هقبط ی  یرادا -  نامتخاس  ناگزمره -  ناتسا  قرش  رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم   :: سردآ سردآ
یتسپدک 7917914699 یلام  روما  دحاو  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب -  ناگزمره - 

مان 88969737-85193768 تبث  رتفد   02141934 - 07632129245 :: نفلت :: www.setadiran.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

GAS DETECTORGAS DETECTOR یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ  ، ، یحارط یحارط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 33

تاجن تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003721000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149507 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیهش ح  زمره و   ، بایت کیریس ،  ، کساج  ( هعبات ردانب  رنهاب و  دیهشردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ، ینمیا تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب  دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیهش ح زمره و   ، بایت کیریس ،  ، کساج  ( هعبات ردانب  رنهاب و  دیهشردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ، ینمیا تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   29,437,243,995 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رنهاب دیهش  یدرونایردوردانب  تیریدم   ، مئاق نادیم   ، نارادساپ راولب   ، ناگزمره ناتسا   ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200109079700003 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ مایا   :: عبنم تعاس 12:30عبنم  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150385 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوخراد رهش  یناشن  شتآ  زبس و  یاضف  یرهش  تامدخ  تاسیسات  زا  یرادهگن  تسارح و  زبس و  یاضف  یرهش و  تامدخ  ییارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  114/160/890/621: دروارب

هام   12 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  5/708/044/531 نیمضت : 

نیوخراد یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

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

تاجن تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ،، ینمیا ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

شتآ شتآ وو   زبس   زبس یاضف   یاضف یرهش   یرهش تامدخ   تامدخ تاسیسات   تاسیسات زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   تسارح   تسارح وو   زبس   زبس یاضف   یاضف وو   یرهش   یرهش تامدخ   تامدخ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یناشن یناشن

66
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دهشم یرادرهش  یاه  سودرف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالسلا  هیلع  اضر  تشهب  ناتسمارآ  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 62.131.760.000 

هبتر 3 لقادح  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  لایر -  همان 3.106.588.000  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی هیتمصع  شبن  یناجنسفر 32  یمشاه  هللا  تیآ  هارگرزب  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

36237387 :: نفلت :: 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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/30-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6149414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یرادیرخ  هصقانم  قیرط  زا  ار  هلحرم  ره  لیوحت  ازا  هب  باسح  هیوست  تروص  هب  ار  یکاخ  یرونربیف  لباک  عاونا  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.ke.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tadarokat.ker@tci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسمارآ ناتسمارآ یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

یکاخ یکاخ یرونربیف   یرونربیف لباک   لباک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10/210-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149428 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرد مرخ  نواعت  هعسوت  تلم و  نکسم  کناب  ریسم  یاهلصفم  ندرک  هتسار  هردمرخ  هاپس  یرون  لباک  نژویف  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - ناجنز هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا -  عمتجم  ناجنز -   :: سردآ سردآ
سکاف 02433473333 هرامش  سامت 02433122126  هرامش  تایب -  یاقآ  ( 106  ) قاتا دیرخ  دحاو 

02433122126 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02433473333 :: 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

6150060P.DMS رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ   ، یسیون گولاتاک  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییاجر دیهش  هسسوم  ص - )  ) ایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش دانسا  تشگزاب  تفایرد و   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/11/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزارخ دیهش  ینادمه  دیهش  یاههارگرزب  لاصتا  هژورپ  رد  یلنوت  بلاق  دیرخ  تایلمع  یراپس  نورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر -  نیمضت 1.350.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نابایخ مشیربا -  هچوک  یاهتنا  ناراهب -  نابایخ  شترا -  نابایخ  تارباخم -  نابایخ  زامن -  نادیم  رهشمالسا -  نارهت -  سردآ  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما  تیریدم  هدیکرا 16 -  هچوک  یاهتنا  دیحوت - 

رفدار یاقا   09126614846 :: 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

یرون یرون لباک   لباک نژویف   نژویف تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

اههارگرزب اههارگرزب لاصتا   لاصتا هژورپ   هژورپ ردرد   یلنوت   یلنوت بلاق   بلاق دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004916000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149430 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب رهش  حطس  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

سابعردنب یرادرهش  یاه  تنواعم  هزوح  نامتخاس  کی  تلادع  هچوک  رجف  نبایخ  یبونج  رهشلگ   :: سردآ سردآ

07633625020 :: 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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/191 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/10/26   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زد یاوآ   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149799 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  یکیزیف  یزاس  نمیا  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 111 1

یایا هداج   هداج ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

دیدجت لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناتسرل کالفا   :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149810 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   194/096/565/937 دروارب : دابآرون  دابا  مرخ  دابآزوریف و  رتشلا -  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و   - 1401/56 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10/658/646/699 دروارب :  تشدهوک  حطس  ینف  هینبا  تاریمعت   - 1401/86

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

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/10/26   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6149880 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی رهش  رد  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  هب  نیدایم  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همان  تنامض  ایدانسا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  تروصب  لایر  هدرپس 1.111.354.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروصب  لایر  دانسا 1.500.000  هنیزه 

دشاب  یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  پاچ و  هنیزه 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینف ینف هینبا   هینبا تاریمعت   تاریمعت -- اهروحم اهروحم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت -- ناونع : : ناونع 1313

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ هبهب   نیدایم   نیدایم زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 1414

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

یفیک یبازرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092421000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  راشتنا  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6149441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق  ناتسرهش  زاگ  راشف  لیلقت  هاگتسیا  هس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیوقت زور  دادرارق 180  تدم 

تفن ترازو  تسارح  نامزاس  کینورتکلا  تظافح  تنواعم  دات  دروم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  رتفد  ناگزمره -  ناتسا  زاگ  تکرش  رجف -  کرهش  زاگ - راولب  سابعردنب -  : فلا یاهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

07632197236 :: 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

نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-27 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  خروم 1401/10/26  تعاس 9  زا   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149442 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

، دورهاش لت   CGS هاگتسیا یمایم ، زاگ  هرادا  دازریمهش ، زاگ  هرادا  ماطسب ،  زاگ  هرادا   ) تهج هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دابآ نموم  هرامش 2   CGS هاگتسیا نجم و  CGS هاگتسیا

 - لایر نیمضت 6.255.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رجف ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  یناشن  هب  نانمس  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

02333453844 :: 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

زاگ زاگ راشف   راشف لیلقت   لیلقت هاگتسیا   هاگتسیا هسهس   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1515

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1616

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

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  خیرات 1401/11/10  زا   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150016 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لمآ ناتسرهش  زاگ  هرادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 904.988.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6149105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط   ) یژرنا فرصم  یزاس  هنیهب  ضوبق و  تبث  هناماس  دیرخ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101001017000706 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نیما نایوپ  هب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  نامیپ  یژرنا  فرصم  تیریدم  شیاپ و  عماج  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رظتنم

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  کرادم  لصا  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ هرادا   هرادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1717

یژرنا یژرنا فرصم   فرصم یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   ضوبق   ضوبق تبث   تبث هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 115 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qk5gtau42jkfe?user=37505&ntc=6150016
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6150016?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nkc35tv2cm28s?user=37505&ntc=6149105
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6149105?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6149166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشت  تهج  هدش  باختنا  دک  ناریا  ددع  کی  دادعت   ، SKYROOM نشیکیلپا هلاسکی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003914 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریما داوج  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   LEOSIPV69300 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقداص 02146624106 یاقآ  : سامت ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت  ، ههام ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6149212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( افش  ) تاعالطا یروانف  هکبش  یصاصتخا  یاهکر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000198 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشت   هباشت تهج   تهج هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت  ، ، SKYROOMSKYROOM نشیکیلپا نشیکیلپا هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1919

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هکبش   هکبش یصاصتخا   یصاصتخا یاهکر   یاهکر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6149264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید و کولوتاک  هیهت  یبادرس و  نایهام  هشوخ   ( یسور  ، یبرع ، یسیلگنا  ، یسراف  ) هنابز هس  هروظنم و  ود  تیاس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قبط  هشوخ  یتاغیلیت  رزیتو  تیاس  بو 

1101001168000089 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش 09133803059  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  رظان  داتو  راک  مامتا  زا  دعب  تخادرپ  تسیمازلا  همیب  باسح  اصافم  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

8818613337 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  ناماس - هزاورد  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233703-038  ، 32229960-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227458-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو وو   لاتیجید   لاتیجید کولوتاک   کولوتاک هیهت   هیهت وو   یبادرس   یبادرس نایهام   نایهام هشوخ   هشوخ  ( ( یسور یسور  ، ، یبرع یبرع ،، یسیلگنا یسیلگنا  ، ، یسراف یسراف  ) ) هنابز هنابز هسهس   وو   هروظنم   هروظنم ودود   تیاس   تیاس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
هشوخ هشوخ یتاغیلیت   یتاغیلیت رزیتو   رزیتو تیاس   تیاس

212 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

ناتسدرک 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

6149608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ شخب  هب  هاگشناد  داتس  پیات  هب  طوبرم  تیلاعف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090264000019 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618643451 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد   - ردیبآ نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237104-087  ، 33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249654-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  سنسیال و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000191 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصوصخ یصوصخ شخب   شخب هبهب   هاگشناد   هاگشناد داتس   داتس پیات   پیات هبهب   طوبرم   طوبرم تیلاعف   تیلاعف ناونع : : ناونع 2222

هداد هداد زکرم   زکرم   VTLVTL یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یارب   یارب کسید   کسید دراه   دراه وو   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( وراد اذغ و  نامزاس  سوریو  ( یتنآ  سنسیال  دیدمت  ای  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000171 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1200 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ امتح  ، دیریگب سامت  یرقاب  سدنهم  یاقآ  هرامش 09121943345  اب  مزال  تاعالطا  تفایرد  تهج  ، دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  تسیل  قبط  لداعم 1200  لماک  هژورپ ی  کی  رادقم  ، دریذپ تروص  لحم  زا  دیدزاب  زاین  تروص  رد  ، دامن یراذگراب  روتکاف 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یا  هنایار  هکبش  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003336000099 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یا  هنایار  هکبش  سوریو  یتنآ  دیدمت  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ربراک  700 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب هدننک  دیلوت  تکرش  زا  موینیتالپ  هدر  عیزوت  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  هدنرب  سنسیال -  رابتعا  تدم  رد  اه  یناسرزورب  تفایرد  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سنسیال رابتعا  نامز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 

6715848331 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  - نرادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31523158-083  ، 38358370-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38375938-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( وراد وراد وو   اذغ   اذغ نامزاس   نامزاس سوریو   ( ( سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ایای   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 115 ھحفص 17 
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون 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

6150386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید ویشرا  دانسا و  تیریدم  هناماس  هنالاس  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000277 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس ؛ قیرط  زا  لاسرا  یراذگراب و  ءاضما ؛ رهم و  لیمکت و  زا  سپ  هدش  هئارا  یتسویپ  کرادم  هیلک  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایقداص یاقآ  هرامش 09132945235  اب  لاوس  تروص  رد.ددرگ  لاسرا  روما  نیا  هب  خیرات 329/10/1401 ات  اتیاهن 

.دیریگب سامت 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انیس نبا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6150437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس رد  ینیلاب  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091702000094 زاین :  هرامش 

نافلد انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

هگرب 1978330 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نافلد رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب هدهعرب  زاین  دروم  یناسنا  یورینو  هطوبرم  همانرب  رنکسا و  هاگتسد  یکشزپ / کرادم  یاه  هنایار  متسیس  رد  ینیلاب  یاه  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتلود  یاه  ناگرا  زا  هدات  ای  فانصا  ربتعم  تیلاعف  کردم  ای  ربتعم  بسک  زاوج  یاراد  هدنرب  یدقن / تخادرپ  / دوبدهاوخ

6831983114 یتسپ :  دک  دابآ ،  هفیلخ  یاتسور  هداج  فرط  هب  ملعم  نابایخ  دابآرون  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728003-066  ، 32728001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728006-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید ویشرا   ویشرا وو   دانسا   دانسا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس هنالاس   هنالاس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2626

متسیس متسیس ردرد   ینیلاب   ینیلاب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 115 ھحفص 18 
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هیریما یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6150535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Gis یاه هیال  رازفا Gis Desktop و  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092963000006 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  هیریما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهافص بساحم  زاسون  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  دمآرد  یزاسون و  یزاسرهش  عماج  نویساموتا  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناهافص بساحم  زاسون  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3681615541 یتسپ :  دک  هیریما ،  یرادرهش  یرادرهش .  راولب  هیریما .  رهش  ناغماد .  ناتسرهش  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35344138-023  ، 35353635-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35353911-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GisGis یاه   یاه هیال   هیال وو     G is  Desk topGis  Desk top  رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 115 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9qxkufn7vb3u4?user=37505&ntc=6150535
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6150535?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلکدادرارق سیون  شیپرد  جردنمدافم  قبطدشاب  یم  هباشمالاکدک  سنسیال  هارمه  هب  گال  لیلحت  هناماس  یزادنا  هار  ، بصن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت.دریذپ 64573069 تروص  یگنهامهاب  لحارم 

1101001017000710 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  هعسوت  زادرپ  دنپس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  سامت  لیلحت  تیریدم و  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نایناریا هعسوت  زادرپ  دنپس 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 75358221 نفلت  دیرخ  زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

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

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

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 115 ھحفص 20 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ و .دشابیم  تسویپ  مئامض  ساسا  رب  تامدخ  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - PKI یمومع دیلک  هناماسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دریگ یم  تروص  دادرارق  بلاق  رد  طوبرم  یاه  تخادرپ 

1101001022002304 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رادقم 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد طوبرم  یاه  تخادرپ  تامدخ و  .دشابیم  تسویپ  مئامض  ساسا  رب  تامدخ  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - PKI یمومع دیلک  هناماسدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دریگ یم  تروص  دادرارق  بلاق 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب یورین  عیزوت  تکرش  یقوقح  یاه  هدنورپ  ندومن  هزیناکم  یهدناماس و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000215 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دانسا  یرازگراب  دیئات و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PKIPKI یمومع   یمومع دیلک   دیلک هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش یقوقح   یقوقح یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ ندومن   ندومن هزیناکم   هزیناکم وو   یهدناماس   یهدناماس تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیریش رصق  یرادرهش   :: 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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6150817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  هب  نیریشرصق  یرادرهش  تهج  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005321000005 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیریشرصق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
1400| رادنپ نیون   | یرادباسح رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: یا هلحرم  ود  رد  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب تبسن  افرص  هدوبن و  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  هب  یزاین  هلحرم  نیا  رد  دشاب و  یم  تمدخ  نیا  هدنهد  هئارا  یاه  تکرش  نعت  تهج  لوا  هلحرم  مالعتسا  -

 . دوش مادقا  هدش  هتساوخ  تاعالطا  لیمکت 
.دشاب یم  نآ  ماجنا  هدنرب و  نعت  تهج  مود  هلحرم  مالعتسا  - 

6781713155 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نابایخ  نیریش  رصق  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422352-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423168-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادباسح یرادباسح عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن 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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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 07 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یمومع  طباور  یرصب  یعمس و  تازیهجت  یناسرزورب  یزاس و  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000075 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  .ددرگ  رپ  تمیق  زیلانا  .دیامن  یراذگراب  نکسا و  امازلا  ءاضما و  رهم و  ار  تادنتسم  کرادم و  امازلا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

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

44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرصب یرصب وو   یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت یناسرزورب   یناسرزورب وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوخ ناتسرهش  ییامیپاوه  یریگتخوس  نزاخم  یور  رب   High Level Alarm بصن هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092321000124 زاین :  هرامش 

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

04432751111- دوش لصاح  سامت  ییایلوا  سدنهم  ینف  سانشراک  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  راک - حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448946-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001503 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 : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  گئلاتاک  ای  ینف و  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138336-071  ، 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

یوخ یوخ ناتسرهش   ناتسرهش ییامیپاوه   ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس نزاخم   نزاخم یور   یور ربرب     High Level AlarmHigh Level Alarm  بصن بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

یقرب یقرب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6149804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ههام ود  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ طیارش  تسیل و  قباطم  تازیهجت  متیآ   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق 07731372139 یگنهامه 
1101093035000841 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازبا کشزپ  ورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   ELEKTA یتراجت مان   PRECISE لدم یطخ  هدنهدباتش  هاگتسد   PCB interlock relay نامرف درب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض روتکاف  شیپ  ههام / ود  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ طیارش  تسیل و  قباطم  تازیهجت  متیآ   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق 07731372139 یگنهامه  / دوش

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

123339 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6150039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

123339 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدرشف یاوه  روسرپمک  رسنئوکس  لنپ  لرتنک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/02 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطخ یطخ هدنهدباتش   هدنهدباتش هاگتسد   هاگتسد   PCB interlock  re layPCB interlock  re lay نامرف   نامرف درب   درب ناونع : : ناونع 3636

هدرشف هدرشف یاوه   یاوه روسرپمک   روسرپمک رسنئوکس   رسنئوکس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داژن نابرهم  یتسویپ 09358522934  لیاف  قبط  تنواعت  هعسوت  کناب  یتظافح  یتازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001286000034 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SCHNEIDER هدنزاس عجرم   LTMR100MFM لدم نایرج  یاه  هطساو  لصو و  عطق و  تازیهجت  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دنمشوه نیبم  نازاس  یژرنا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داژن نابرهم  یتسویپ 09358522934  لیاف  قبط  تنواعت  هعسوت  کناب  یتظافح  یتازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یرتسگداد -  یوربور  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9133936511

32232410-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232418-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایرج نایرج یاه   یاه هطساو   هطساو وو   لصو   لصو وو   عطق   عطق تازیهجت   تازیهجت یتظافح   یتظافح هلر   هلر ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتپارتنیا هاگتسد  رگال و  اتید  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001169 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت کینورتکلا  نایاس  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP648 لدم کیدتاک  تظافح  دربراک  ژاتلو  نایرج و  نک  عطق  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

کینورتکلا نایاس  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DL648 لدم رگال  اتید  هلول  ششوپ  کیدتاک  تظافح  ژاتلو  یریگ  هزادنا  تبث و  هاگتسد  الاک :  مان 
سوت

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتپارتنیا رتپارتنیا هاگتسد   هاگتسد وو   رگال   رگال اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  هاگتسد  ادعت 2  هب  تسپ  تازیهجت  دنمشوه  دیدزابر  متسیس  رگتئارق  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم 

1101001049000184 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراجت نیورآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   ARAZ یتراجت مان   G7 لدم لاتیجید  تشگ  ینابهگن و  هدننک  لرتنک  هراک GPS و  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیدلازع سدنهم  یاقآ  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع  ددرگ  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09122315139 و 02331102390

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6150683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسپ تسپ تازیهجت   تازیهجت دنمشوه   دنمشوه دیدزاب   دیدزاب وو   متسیس   متسیس رگتئارق   رگتئارق متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4040

گنیرتیم گنیرتیم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گنیرتیم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

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

1101092935000936 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   RELAY ON BORED یتراجت مان   MPA-S-112-C لدم یکیرتکلا  روتوم  تظافح  دربراک  هعطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
بات ایاپ  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLASH MEMORY EPROM یتراجت مان  لدم 710642346   plc یکیرتکلا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   6ES7 951-0KG00-0AA0 لدم  KB 128 تیفرظ  PLC هاگتسد  Flash-EPROM هظفاح تراک  الاک :  مان 
تراپ قیقد  لرتنک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس

ددع 10 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   THEBEN یتراجت مان   THEBEN TIMER 26 لدم گولانآ  چیئوس  میات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
لامش عراص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CONVERTER یتراجت مان   MD-300 لدم یکیرتکلا  روتروناک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V18311H لدم  I-P converter لدبم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نایسراپ تراجت  شالت  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   FIBR PPTIC CONNECTOR FC/PC لدم اتید  لاقتنا  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نایسراپ تراجت  شالت  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   FC DDHOIE SM لدم اتید  لاقتنا  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

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

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

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ههام ماوذ 36  اب  نورکیم  ییزجود 1500 گنر   ، یکیفارت مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت کراپ  هعومجم  یدورو  برد  ناونع  اب  رتم  ولبات 2*5 تخاس 

1101094840000238 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ایرآ رهم  طوبه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  امه 9000  لدم  ینهآ  سنج  یپوکسلت  یرون  جرب  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 cm زیاس  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هارراهچ  دربراک   LED پمال عون   TR-3 لدم هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
راک مات  شزادرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TKP-300 لدم لاتیجید  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
عبرمرتم 10 دادعت : 

1401/11/08 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 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کراپ کراپ هعومجم   هعومجم یدورو   یدورو برد   برد ناونع   ناونع اباب   رتم   رتم 55 ** 22 ولبات   ولبات تخاس   تخاس ههام ، ، ههام   3636 ماوذ   ماوذ اباب   نورکیم   نورکیم 15001500 ییزجود   ییزجود گنر   گنر  ، ، یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع ناونع : : ناونع
کیفارت کیفارت

4242
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOCAL CONTROL STATION یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"SIMTRONICS" GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005885 زاین :  هرامش 

سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   SIMTRONICS یتراجت مان   GD10P DETECTOR لدم  IR یا هطقن  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LOCAL CONTROL STATIONLOCAL CONTROL STATION ناونع : : ناونع 4343

""S IMTRONICS" GAS DETECTORSIMTRONICS" GAS DETECTOR ناونع : : ناونع 4444
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمومرت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003300 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX20-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ
ددع 38 دادعت : 

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

.دوش یم  تخادرپ  الاک  دات  زا  ادعب  هامکی  الاک  هجو  .دشاب  لصا  الاک  .دامرف  هعجارم  تسویپ  هب   :: 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

22592438-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ حرش  هب  قیرح  نالعا  یاهروتکتد  یزادنا  هار  بصن و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000401 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمومرت رتمومرت ناونع : : ناونع 4545

-- تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاهروتکتد   یاهروتکتد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4646
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یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرد یرادا  عمتجم  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تثعب

1101094143000044 زاین :  هرامش 
یکزرب ناقهد  نسح  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دروم کی  1 دادعت : 

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

وراک زوجم.دوشیم  لاطبا  زاین  تروصنیا  ریغ  رد.دوش  یرازگراب  هناماس  رد  دوش  ینف  دحاو  لیوحت  هدش  رپ  دیدزاب  مرف.تسا  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126152382 .دوش مالعا  ییاهن  مقر.یناشنشتآ  نامزاس  زا  یا  هفرح  تیحالص 

دک دیهش ،  یصصخت  کینیلک  یلپ  تثعب   ینامرد  یرادا  عمتجم  ناتوب  هار  هس  هب  هدیسرن  یرذآ  نیوزق  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1381935431 یتسپ : 

66699823-021  ، 66620994-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66399551-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4747
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نارهت هبعش 29  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش هب  رتشیب  تاعالطا  یارب  ( دشدهاوخن هدادرثا  بیترتدیدزاب  نودب   ) هبعش نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامرف هعجارم 

1101091224000020 زاین :  هرامش 
نارهت هن  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 1530 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف هعجارم  هبعش  هب  رتشیب  تاعالطا  یارب  ( دشدهاوخن هدادرثا  بیترتدیدزاب  نودب   ) هبعش نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

77500997-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77510481-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   SENSEPOINT XCD GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000615 زاین :  هرامش 

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

ددع 18 دادعت : 
1401/11/26 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

هبعش هبعش هبهب   رتشیب   رتشیب تاعالطا   تاعالطا یارب   یارب (( دشدهاوخن دشدهاوخن هدادرثا   هدادرثا بیترتدیدزاب   بیترتدیدزاب نودب   نودب  ) ) هبعش هبعش نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع
.دیئامرف .دیئامرف هعجارم   هعجارم

4848

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   SENSEPOINT XCD GAS DETECTORSENSEPOINT XCD GAS DETECTOR ناونع : : ناونع 4949
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6149745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   detector tester تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005228 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   VTT60 لدم قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 33 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2 - ددرگ هعجارم  اضاقت  قاحلا  هب  - دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  ینف  هیذغت  مدع  ددرگ - تسویپ  یلام  ینف و  هگرب  هباشم -  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

23942630-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یکیرتکلا  مزاول  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000306 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  یکیرتکلا  مزاول  عاونا  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  ناسانشراک  دیئاتو  روتکاف  ذخاو  زکرم  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  هطوبرم  یاه  هنیزه  هیلکو  دش  دهاوخ  هداد  تدوع  بسانم  تیفیک  مدعو  دیئات  مدع  تروصرد 

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: 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

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا   detector testerdetector tester ناونع : : ناونع 5050

یکیرتکلا یکیرتکلا مزاول   مزاول عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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نانمس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس یادهش  هاگدورف  قیرح  افطا  مالعا و  یاهمتسیس  زا  یرادهگن  روظنمب  تاعطق  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000036 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  نامازلا  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: 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

تخاسریز تاطابترا  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 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  ناتسارسلباب  زکرم  ینف  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یمازلا  هژورپ  لحمزا  دیدزاب  )

1201001022000307 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

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

32314970-011  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس زازا   یرادهگن   یرادهگن روظنمب   روظنمب تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5252

(( دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هژورپ   هژورپ لحمزا   لحمزا دیدزاب   دیدزاب )) ناردنزام   ناردنزام ناتسارسلباب   ناتسارسلباب زکرم   زکرم ینف   ینف نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100974 / قیرح ءافطا  متسیس  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000597 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 1,800 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000715 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راکمادم هدننک  هضرع  عجرم   PROTEC یتراجت مان   MCP/6000 لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

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

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یداهنشیپ  یالاک.دوش  یراذگراب  امتح  ماجنا و  تسویپ  مرف  رد  تمیق  مالعا  تسا  دنمشهاوخ.تسا  هدش  یراذگراب  متیآ  لماش 7  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  لطاب  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  قبطنم  ینف  تاصخشم  کرام و 

یناحبس نفلت 02188318415 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88307157-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس لباک   لباک ناونع : : ناونع 5454

قیرح قیرح نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس  GAS DETECTOR لدم  ZELLWEGER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یوخ6149349 ناتسرهش  ییامیپاوه  یریگتخوس  نزاخم  یور  رب   High Level Alarm بصن هحفص 23)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6149043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام  2 هیوست دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  دادعت  الاک و  حرش  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یو - تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000180 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم هدنیآ  متسیس  سراپ  شزادرپ  ناوج  هدنزاس  عجرم  شزادرپ  ناوج  یتراجت  مان   FXO 8 لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

هدنیآ متسیس  سراپ  شزادرپ  ناوج  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس   GAS DETECTORGAS DETECTOR ناونع : : ناونع 5656

لارتناس لارتناس نفلت   نفلت زکرم   زکرم تروپ   تروپ   88 یویو   تیگ   تیگ هکبش   هکبش هاگرد   هاگرد ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن   :: 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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6149052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهن زاین  دروم  رورس  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش یوس  زا  ربتعم  ینابیتشپ  یتناراگ و  هارمه  هب 

1201005373000063 زاین :  هرامش 
روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 

PART2 هیحالصا - 
دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم 

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

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

دیامن یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  رت  هنافصنم  تمیق  رترب و  تیفیک  باختنا  کالم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  نآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 

1416747311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  یرکاذ  هچوک  یبونج  نیطسلف  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88938083-021  ، 88937579-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88937007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6149352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  یرازگراب  هناماس  رد  ینف  تاصخشم 

1101004132000114 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسیمازلا  یتناراگ  تدم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

تسیمازلا هناماس  رد  گولاتاک  هئارا 
تسا هدنشورف  هدهع  رب  تم  رد  هیلخت  لمح و  هنیزه 
رهشوب رهش  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  هدنیامن  یفرعم 

7515896714 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  یدنابراهچ  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33324505-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33324504-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

218-10-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسپ هبعج  یترارح و  لصفم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5959

تسپ تسپ هبعج   هبعج وو   یترارح   یترارح لصفم   لصفم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  1401-10-216 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149435 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لتیار اب  کرتشم  تروصب  ناجنز  لاچماپ  دیدج  تیاس  تازیهجت  بصن  ینارمع و  تامدخ  ماجنا  یتارباخم  تازیهجت  یزادنا  هار  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش سامت 02433122126 و  هرامش  تایب -  یاقآ  ( 106 ( ) قاتا  ) دیرخ دحاو  ناجنز -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا -  عمتجم  ناجنز -   :: سردآ سردآ
سکاف 02433473333

:: 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

نامرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دودهمان  تروص  هب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092613000082 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تیاباگم 60 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  تخادرپ  هفرعط  قبط  هام  هب  هام  تمدخ  هعجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7635111193 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  یولع  غاب  تفه  نابوتا  یادتبا  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257708-034  ، 33257712-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257391-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو ینارمع   ینارمع تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6161

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درگنسوس ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  نامتخاس  هنایار  یلحم  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050179000023 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  هدننک  نیمات  تساوخرد  لاطبا  بجوم  یعامتجا  نیمات  نامزاس  زایندروم  کرادم  یراذگراب  لاسرا و  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  دانسا  کرادم و  هیلک  ندومنروهمم 

6134994439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  رگراک  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340709-061  ، 33721330-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340705-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6149652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  ) رهشوب سراف و  ناتسا  مامت  قرب  یاه  هاگتسیا  رد  هکبش  یاه  چوس  هنالاس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000722 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییالصم سدنهم   09173040126 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات نامتخاس   نامتخاس هنایار   هنایار یلحم   یلحم هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

قرب قرب یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   هکبش   هکبش یاه   یاه چوس   چوس هنالاس   هنالاس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یصوصخ  طیارش  قباطم  یرون  ربیف  یشک  لباک  ریمعت و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000487 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 550 دادعت : 

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

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

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

31137321-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  هیوست 60  - درکرهش هاگشناد  لیوحت  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تسویپ لیاف  هارمهب  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000268 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

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

یراک زور  هیوست 60  - درکرهش هاگشناد  لیوحت  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تسویپ لیاف  هارمهب  هکبش  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324440-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش قباطم   قباطم یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   ریمعت   ریمعت هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 6565

یراک یراک زور   زور   6060 هیوست   هیوست -- درکرهش درکرهش هاگشناد   هاگشناد لیوحت   لیوحت -- هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هارمهب   هارمهب هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یتسویپ  یاه  لیاف  اب  ربارب  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  الاک  دک  ناریا  // ثوتولب یرون  بورپ  ددع  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101005104000330 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریبدت دهشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ریبدت  دهشم  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   WP100 لدم روتنک  تئارق  ثوتولب  اب  یرون  بورپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

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

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

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

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتنک روتنک تئارق   تئارق ثوتولب   ثوتولب اباب   یرون   یرون بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهن 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 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - یبناج یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اعمج 1345 متیآ   19

1101097587000314 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

لاکساپ لدم 1622   USB Wired optical mouse سوام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - یبناج یفرصم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دات  دروم  یلخاد  یداهنشیپ  مالقا 

.دشاب یم  دات  دروم  دنه  نیچ و  یداهنشیپ  مالقا 
.دشاب یم  یمازلا  هلاس  ربتعم 1  همانیهاوگ  هئارا 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463715-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوام سوام ناونع : : ناونع 6868

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

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

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

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

6150405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  رکذ  تازیهجت  بصن  اب  هارمه  ربتعم   IP ددع اب 8  دودحمان  دولناد  مجح  اب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تیباگم  نیمات 150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مزال یتینما  یاهگال  هئارا  نامیپ و  حرش 

1101097576000373 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا نامیپ و  حرش  رد  هدش  رکذ  تازیهجت  بصن  اب  هارمه  ربتعم   IP ددع اب 8  دودحمان  دولناد  مجح  اب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تیباگم  نیمات 150   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  مشش  هاگشیالاپ  رد  مزال  یتینما  یاهگال 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318075-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ تیباگم   تیباگم   150150 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت درادناتسا  یلصا و  دیاب  اهالاک  ددرگ  مالعا  دحاو  تمیق  اب  تسویپ  مالعتسا  حرشب  مالقا  هیلکدشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یم  هداد  تدوع  تروصنیا  ریغ  رددندرگ 

1101003327000036 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  هناماس  رد  مالعتسا  باوج  تسویپ  رد  دات  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  مالعتسا  دشاب - یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  هدش  رکذ  سردآ  هب  تست  تهج  تازیهجت  هدنرب  مالعا  زا  سپ 

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راددلیش راددلیش یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیولیگهک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب و 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  دوشیمن  هتفرگ  لیوحت  مود  تسدو  ربتعم  هلاس  کی  یتناراگ  یاراد  تسویپ  تسیل  قبطاهاگتسدو  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورفاب 

1101003441000183 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورفاب  لمح  هنیزه  دوشیمن  هتفرگ  لیوحت  مود  تسدو  ربتعم  هلاس  کی  یتناراگ  یاراد  تسویپ  تسیل  قبطاهاگتسدو  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591874196 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  - نارادساپ نابایخ  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33242068-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242072-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح هنیزه   هنیزه دوشیمن   دوشیمن هتفرگ   هتفرگ لیوحت   لیوحت مود   مود تسدو   تسدو ربتعم   ربتعم هلاس   هلاس کیکی   یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبطاهاگتسدو   قبطاهاگتسدو تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدنشورفاب   هدنشورفاب

7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  یوآوه  لمح  لباق  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000269 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ولناکنج روپیلع  یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZYXEL یتراجت مان   MAX-210m لدم سکمیاو  مدوم  الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ یگنهامه 06153507223 و 09163332289  تهج  سانشراک  سامت  هرامش   . دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  دیرخ  یتساوخرد و  مالقا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نایدسا 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507776-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوآوه یوآوه لمح   لمح لباق   لباق مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7272

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

6150668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زقس جدننس و  اتید  یاه  نلاس  یاهردل  یزاسهب ocdf و ddf و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002302 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیرورض یعامتجا  نیمات  باسح  صافم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدوزفا  شزرا  دقاف  ییاهن  تمیق 

تسا  هدنرب  هدهع  رب  مه  هریغ  لقن و  لمح و  اه و  هنیزه  هیلک 
دوش یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  میامض 

یرهاط 08733292236 سدنهم 

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

36217585-087  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6149168 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 65)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هداد6149715 زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  هحفص 13)سنسیال و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکیرتکلا6149829 مزاول  عاونا  هحفص 31)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6150437 رد  ینیلاب  یاه  هدنورپ  هحفص 13)نکسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسپ6150587 تازیهجت  دنمشوه  دیدزاب  متسیس و  رگتئارق  هحفص 23)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

زقس زقس وو   جدننس   جدننس اتید   اتید یاه   یاه نلاس   نلاس یاهردل   یاهردل وو     ddfddf  وو   ocdfocdf  یزاسهب یزاسهب ناونع : : ناونع 7373

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

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگتسد دادعت 5   ) یناریا ترامسا  چنیا  رگشیامن 65  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هاگتسد دادعت 1   ) یناریا ترامسا  چنیا  رگشیامن 40  - 

1101003038000486 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیبار یروانف  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  نیبار  یروانف  نارکتبم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   R165 لدم  in 65 زیاس  LED یسمل رگشیامن  الاک :  مان 
نایناریا

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903946 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوثایغ 09122462168 یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( هاگتسد هاگتسد   11 دادعت   دادعت  ) ) یناریا یناریا ترامسا   ترامسا چنیا   چنیا   4040 رگشیامن   رگشیامن هاگتسد - ) - ) هاگتسد   55 دادعت   دادعت  ) ) یناریا یناریا ترامسا   ترامسا چنیا   چنیا   6565 رگشیامن   رگشیامن ناونع : : - - ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا سانشراک  تسویپ  تاصخشم  قبط  ددع  دادعت 6  ییامنهار  غارچ  لوژام  ددع و  دادعت 3   LED ییامنهار غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09122249248

1101094897003266 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییانشور  غارچ   R0600000 هعطق  LED لوژام الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  نتراک   W 8 ناوت  PS لدم  cm 20 زیاس هناخ  ود   LED هدایپ رباع  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  ود  هقطنم  رد  ..و  ناولهپ  نیطسلف ، نابایخ  هیناما ، سردم ، راولب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095566000061 زاین :  هرامش 

زاوها ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،   2 هقطنم یرادرهش  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849446-061  ، 33849445-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33849445-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  رهش  هرد  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هارمه  هب  یتسویپ  کرادم  ربارب  داعبا 50×40×40  هب  ینتب  یسرجوین  ینیم  هعطق  دادعت 700  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005494000077 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  مالیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دهشم یزاس  هناخ  هناخراک   cm 110 عافترا  300x80x20 cm زیاس یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت 09127973184  هرامش  اب  یبسامهط  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  تسویپ  هب  کرادم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح 

6931653617 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  تلم -  کراپ  یوربور  یروهمج -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334590-084  ، 33334570-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344500-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها زاوها یرادرهش   یرادرهش ودود   هقطنم   هقطنم ردرد   ..و   ..و ناولهپ   ناولهپ نیطسلف ، ، نیطسلف نابایخ   نابایخ هیناما ، ، هیناما سردم ، ، سردم راولب   راولب یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

4040 ×× 4040 ×× 5050 داعبا   داعبا هبهب   ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ینیم   ینیم هعطق   هعطق   700700 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 1  یرادرهش   :: 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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6149855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هناخود 10  رالوس  نز  کمشچ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050033000045 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 1  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریژآ غارچ  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4654567866 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  هاراهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38237020-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242326-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  سکع و  قباطم  ددع  دادعت 5  هب  یروبنز  هنال  گنربش  هدنهدرادشه  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003306 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   100x70 cm زیاس ینمیا  رادشه  عوضوم  گرزب  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایاپ زا  لبق  ات  هیلوا و  هنومن  دأت  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ  .تسا  یمازلا  الاک  هیلوا  هنومن  زا  یضاقتم  دأت  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهعرب  لمح  یاه  هنیزه  انمض  دوب ؛ دهاوخ  لاس 

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخود هناخود رالوس   رالوس نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7878

ددع ددع   55 دادعت   دادعت هبهب   یروبنز   یروبنز هنال   هنال گنربش   گنربش هدنهدرادشه   هدنهدرادشه ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7979

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

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

6150072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لمح  هیارکو  بصن  حلاصم  هیهت  / تسویپ لیاف  حرش  هب  ییاهن  تمیق  رهش / حطس  رباعم  یاه  ولبات  عاونا  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یهگآ 

1101093603000202 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  اضرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسویپ لیاف  یلک  حرش  ساسارب  ییاهن  تمیق  1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یهگآ  هدنرب  هدهعرب  لمح  هیارکو  بصن  حلاصم  هیهت  / تسویپ لیاف  حرش  هب  ییاهن  تمیق  رهش / حطس  رباعم  یاه  ولبات  عاونا  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8614813111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  هار  راهچ  هر )  ) یتشهب دیهش  نابایخ  اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53222886-031  ، 53222888-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53223131-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنرب هدنرب هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هیارکو   هیارکو بصن   بصن حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت // تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   ییاهن   ییاهن تمیق   تمیق رهش / / رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یاه   یاه ولبات   ولبات عاونا   عاونا بصن   بصن ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یهگآ   یهگآ

8080
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  یسکوپا (  بسچ  هفرط و  ود  هفرطکی و  درز  یا  هشیش  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000620 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 7,000 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 3,500 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SABA یتراجت مان   kg 2/5 یطوق عیام  رندراه  یئزجود  یسکوپا  یبیکرت  بسچ  الاک :  مان 

یطوق 450 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

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

یردوکن یاقا   05431166380 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یسکوپا (  (  یسکوپا بسچ   بسچ وو   هفرط   هفرط ودود   وو   هفرطکی   هفرطکی درز   درز یایا   هشیش   هشیش نیگن   نیگن یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ 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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یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهارف ناتسرهش  نیجنخ  دنموزرآ  یاهاتسور  ینتب  لاناک  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000085000192 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیوزق راک  ملاس  ینتب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 50 عافترا  50x15 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یلک  تروص  هب  تمیق  داهنشیپ   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد   PDF لیاف کی  بلاق  رد  روهمم  هدش و  ءاضما  کرادم  هیلک  •

.دش دهاوخ  زاین  هب  خساپ  لاطبا  ببس  کرادم  لاسرا  رد  صقن  •

3818954356 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یگدنزاس  داهج  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131045-086  ، 33136311-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33133393-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  رباعمرد 1 و 3  یروحم  یشک  طخ  عاونا  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000042 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  رباعمرد 1 و 3  یروحم  یشک  طخ  عاونا  یارجا  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهارف ناهارف ناتسرهش   ناتسرهش نیجنخ   نیجنخ دنموزرآ   دنموزرآ یاهاتسور   یاهاتسور ینتب   ینتب لاناک   لاناک دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8282

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم وو  33     11 رباعمرد   رباعمرد یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   عاونا   عاونا یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8383

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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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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازبا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094982000054 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 30 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

رازبا رازبا ناونع : : ناونع 8484

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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هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یتسد  خرچ  تاعطق  دنبهار و  دیرخ  هباشم - ! دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000171 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاسیا تعنص  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  سیتاسیا  تعنص  دمآرس  هدنزاس  عجرم   SSI-M3340 لدم لیتسا  سنج   cm 150 زیاس یبانط  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  یراذگراب  تادنتسم  ندرک  روهمم  تسویپ و  قباطم  اهب  زیلانآ  لودج  یراذگراب  هب  طورشم  مالعتسا  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  تمیق  ات 25 % لیدعت  ناکما  یغالبا  رابتعا  هب  هجوت  اب 

03133998626 یگنهامه  : نفلت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد خرچ   خرچ تاعطق   تاعطق وو   دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یئانشور  لکد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000476 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقرب ییانشور  تازیهجت  دیلوت  سیورس :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رون سامت 09212853351 م  تعاس 10  دیدزاب 10/28  نامز  تسیمازلا .  تکرش  فرط  زا  همان  یفرعم  هئارا  دیدزاب و  دابارهم .  هژورپ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپژد دیرخ 02161023162  سانشراک  یراک .  زور  زا 20  سپ  ینف و  رظان  دیئات  یزادنا  هار  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  هلاسکی .  یتناراگ  هئارا  یدمحم . 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناونع6150756 اب  رتم  ولبات 2*5 تخاس  ههام ، ماوذ 36  اب  نورکیم  ییزجود 1500 گنر   ، یکیفارت مئالع 
کیفارت کراپ  هعومجم  یدورو  برد 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یئانشور یئانشور لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6149160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب گنیکراپ  تهج  نک  زابرد  یقرب  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090040000075 زاین :  هرامش 

لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

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

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: 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

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( پالور  ) یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000037 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتساو  تاصخشم  لیاف  قبط  تانبرک  یلپ  سنج  زا  ( پالور  ) یقرب هرکرک  بصنو  هیهت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هنهد  1 دادعت : 

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

لطاب داهنشیپ  کرادم  صقن  تروصرد  تسا  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگرابو  یتساوخرد  کرادم  هیلکو  روتکاف  شیپ  هیاراو  مالعتسا  لیاف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ جرد  هبعش  غلبم 10 عمج  تروص  هب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ   - ددرگ یم 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب گنیکراپ   گنیکراپ تهج   تهج نکنک   زابرد   زابرد یقرب   یقرب کجکج   ناونع : : ناونع 8787

(( پالور پالور  ) ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8888

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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درکرهش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  یراحتنا  دض  ینفد  دنبهار  هاگتسد  یزادنا 2 هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001564000066 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم سادپ  یتراجت  مان   cp102 لدم  mm 1250 عافترا  mm 5 تماخض  m 7/6 لوط  ST37 ینهآ سنج  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  هاگرذگ  دنب  هار  الاک :  مان 
اهس کینورتکلا  شناد  سراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

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

دشابیم هباشم  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  یراحتنا  دض  ینفد  دنبهار  هاگتسد  یزادنا 2 هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32270910-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ود  قباطم  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000881 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ود  قباطم  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یراحتنا یراحتنا دضدض   ینفد   ینفد دنبهار   دنبهار هاگتسد   هاگتسد 22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ودود   قباطم   قباطم کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  ییوشک  کیتاموتا  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  تاحیضوت و  حرش  هب 

1101003131000156 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

RU یتراجت مان   nFCC لدم  CCD نیبرود اب  جیار  یگنر  یریوصت  نوفیآ  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  15 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یریوصت  نوفیآ  ددع  برد و 1  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02166712093  : سامت هرامش 

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
دنشاب طرش  دیق و  یب  ضیوعت  یتناراگ  لاس  یاراد 3  لقادح  دیاب  تالوصحم  هیلک 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  دیدزاب  مرف  یراذگراب  اه و  لحم  زا  یروضح  دیدزاب 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: 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

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم وو   تاحیضوت   تاحیضوت حرش   حرش هبهب   یایا   هشیش   هشیش ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ود  قباطم  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000883 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ود  قباطم  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا   ، تسویپ یاهلیاف  حرش  هب  سابعردنب  نکسم  کناب  هبعش  پآ 7  لور  برد  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004076000035 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  بعش  تسرپرس  نکسم  کناب  ناریا -  همیب  یور  هب  ور  یکولب -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913953111 یتسپ : 

32239623-076  ، 32234316-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234083-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ودود   قباطم   قباطم کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9292

پآپآ لور   لور برد   برد یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 115 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4scqr5lqv85e5?user=37505&ntc=6150306
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6150306?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ku2dftwruqxba?user=37505&ntc=6150603
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6150603?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت رداک.هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  قباطم  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم 

1101001017000707 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظن مالعا  ینف و  یسرب  تهج  عوضوم  اب  طبترم  یراک  قباوس  وتکرش  مزال  تادنتسم  کرادم و  یمسر و  روتکاف  شیپ  اب  اضما و  دیاب  سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرذگ  تمیق  کیکفت  هب  دراوم  دادرارق  سیون  شیپ  رد  افطل   64572543  . نایربکا یاقا  علطم  سانشراک.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد 

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 115 ھحفص 65 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم زا  دیدزاب  .تسویپ  دادرارق  طیارش  اب  قباطم  یریوصت  تراظن  متسیس  تخاسریز  یارجا  هیهت و  یراکنامیپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا

1101001017000708 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعومجم زا  دیدزاب  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  هنیزه  دروارب  نینچمه  تکرش و  هموزر  هتبثم و  کرادم  هارمه  هب  اضما و  دادرارق  سیون  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگلس 75358722 یاقا  سانشراک  .دشاب  یم  تسویپ  دیدزاب  مرف  تسیمازلا  تمیق  هیارا  زا  لبق 

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یراکنامیپ   یراکنامیپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 115 ھحفص 66 
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000303 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  دیرخ ،  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادمو  تامالعتسا  طیارش  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  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 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا  دک   ) تسویپ مالعتسا  قبط  ریواصت  طبض  هاگتسدریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007020000131 زاین :  هرامش 

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تیاعر  ار  اهب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  مامت  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761795795 یتسپ :  دک  دنرز ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  نهآ  هار  لپ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نادیم  دنرز  نامرک  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31425580-034  ، 31425500-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31425559-034 :: 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 دانسا   دانسا قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپو   ینابیتشپو یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 9696

ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9797

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/chzp9q9wzpge2?user=37505&ntc=6149377
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6149377?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mr3caae226v6x?user=37505&ntc=6149409
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6149409?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هاگتسد nvr و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090264000020 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تعنص و رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNV هدنزاس عجرم   UNV یتراجت مان   NVR32 sr3 لدم هلاناک  هتسبرادم 32  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هکبش
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
روشک داریه  کینورتکلا  نادرف  هدنزاس  عجرم  مک  یا  یتراجت  مان   IP BQ32S لدم  POE اب هکبش  تحت  ماد  دیپسا  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

داریه کینورتکلا  نادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3422 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 4  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618643451 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد   - ردیبآ نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237104-087  ، 33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249654-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود وو     nvrnvr  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  لگتفه - یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002300 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 

خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 
هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

333618-0613  ، 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

یرونربیف یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 115 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mwgvlt4ht8skx?user=37505&ntc=6149836
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6149836?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  قرب 8  باعشنا  طابترا و  یرارقرب  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000255 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   88 قرب   قرب باعشنا   باعشنا وو   طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب وو   نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   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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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد - یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002301 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 

خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 
هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

333618-0613  ، 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

یرونربیف یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع 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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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 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم یتراظن و  نیبرود  یاه  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000271 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم تاقلعتم وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 102102

هلپ هلپ هار   هار رمیات   رمیات -- PVCPVC  سنج سنج هداس   هداس تکاد   تکاد کرحتم - - کرحتم ماسجا   ماسجا تکرح   تکرح صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس -- ویتاروکد ویتاروکد راکور   راکور یدید   یایا   لالا   غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  یلا 3  یرابتعا 2  تخادرپ 

.دیدرگ فذح  یباتهم ) هیاپ   ) هرامش 2 فیدر 
09123996352 یلیئاکیم

1101096102001457 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  سرا  کیرتکلا  نایاس  یتراجت  مان   W 15 ناوت  SE-LH15W550840ECO لدم هنا  الاب  ویتاروکد  راکور  ید  یا  لا  غارچ  الاک :  مان 
سرا کیرتکلا  نایاس  ییانشور 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

ناور شوه  هدننک  هضرع  عجرم  ناور  شوه  هدنزاس  عجرم  لدم 96  طیحم  رد  کرحتم  ماسجا  تکرح  صیخشت  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 3 زیاس  PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

رتم 5 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رون عیدب  یتراجت  مان  بونج  رتسگ  رونارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژولاه  باق  لدم   w 7 یباتهم  LED پمال الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 4 ضرع  m 2 لوط هرمن 4  یکیرتکلا  هکبش  تکاد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایوگ  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T 1 لدم هلپ  هار  رمیات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EATON یتراجت مان   C32A لدم  A 32 یروتاینیم زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

سراپ انام  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MDF تاحفص لاصتا   1x8 mm درگ رس  چیپ  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
سیرد میعن  هدننک  هضرع  عجرم   ZFR یتراجت مان   P047 لدم یکراپ  غارچ  هعطق  بابح  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

سوت عاعش  سراپ  ییاوقم  هبعج   W 32 یچیپ فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000442 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 70   DS-2CD2T63G2-I8 لدم تلوب  نیبرود  - 
ددع دادعت 12   DS-2DE3225,W- DE لدم  PTZ نیبرود

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  82 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

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

6150619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینارحب یاههاگیاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003000000188 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  لودج  رد  دوجوم  مالقا  قبط  یریوصت  تراظن  متسیس  بصن  تهج  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ملق  18 دادعت : 

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

هب طونم  روتکاف  تخادرپو  .دشاب  تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  مالقاو  .دشابیم  هموحو  نارهت  رهش  فلتخم  هطقن  رد 5 بصن  یاهلحم  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تخادرپ  لباق  هام  ات 6  رثکادح  یراداو  ینوناق  لحارم  یطو  هطوبرم  دحاو  داتو  هژورپ  لماک  لیوحت 

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: 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 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

6150705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000122 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راتخم هدننک  نیمات  باختنا  ای  در  رد  کناب  یتسویپ /  طیارش  تسیل و  قبط  کناب  بعش  یریوصت  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  لاسرا و  نایمیرک /  اب 01731578413  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشاب /  یم 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: 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

.ینارحب .ینارحب یاههاگیاپ   یاههاگیاپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 105105

یریوصت یریوصت هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   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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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000443 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
DS-9664NI-I8 لدم  NVR ریوصت طبض  هاگتسد  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تالاصتا دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- یزاگ هکلف  ریش  دیرخ 

-C113 هلاقن راون  مارد  گنیزوه  دیرخ 
- رشارک نیریز  هوگ  دیرخ 
- یورک گنیربلور  دیرخ 

- تیلپسا یزاگ  رلوک  عاونا  دیرخ 
- تیرگ گنیلوارت  رپمد  پلف  لباد  گنیزوه  گنیریب  دیرخ 

-istwire دنرب ژارتم  تاصخشم و  قبط  یدالوف  یزغم  لسکب  میس  یورک  گنیربلور  فیدر  دیرخ 5 
- ارتم تسویپ و  تاصخشم  قبط  ضرع 1800  اب  هلاقن  راون  همست 
 - تاصخشم قبط  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  عاونا  فیدر   5

- تیرگ گنیلوارت  تیلپ  تیرگ 
- رتلیف هسیک  دیرخ 

- هشقن قبطولو  کچ  گنیپیاپ و  سکبریگ  اب  یا  هناورپ  ریش  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

-09132507656-03531454475-09037899088 :: نفلت نفلت
-03531454466-03531454466-09132507656-09133587595

0353-03531454467

:: 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

-- یورک یورک گنیربلور   گنیربلور دیرخ   دیرخ رشارک - - رشارک نیریز   نیریز هوگ   هوگ دیرخ   دیرخ - - C1 13C113  هلاقن هلاقن راون   راون مارد   مارد گنیزوه   گنیزوه دیرخ   دیرخ یزاگ - - یزاگ هکلف   هکلف ریش   ریش دیرخ   دیرخ تالاصتا - - تالاصتا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
لسکب لسکب میس   میس یورک   یورک گنیربلور   گنیربلور فیدر   فیدر   55 دیرخ   دیرخ تیرگ - - تیرگ گنیلوارت   گنیلوارت رپمد   رپمد پلف   پلف لباد   لباد گنیزوه   گنیزوه گنیریب   گنیریب دیرخ   دیرخ تیلپسا - - تیلپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ

عاونا عاونا فیدر   فیدر   55 ارتم - - ارتم وو   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   18001800 ضرع   ضرع اباب   هلاقن   هلاقن راون   راون همست   همست - - is tw ireis twire دنرب   دنرب ژارتم   ژارتم وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یدالوف   یدالوف یزغم   یزغم
سکبریگ سکبریگ اباب   یایا   هناورپ   هناورپ ریش   ریش دیرخ   دیرخ رتلیف - - رتلیف هسیک   هسیک دیرخ   دیرخ تیرگ - - تیرگ گنیلوارت   گنیلوارت تیلپ   تیلپ تیرگ   تیرگ تاصخشم -  -  تاصخشم قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

-- هشقن هشقن قبطولو   قبطولو کچکچ   وو   گنیپیاپ   گنیپیاپ

108108
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/10/25هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/11/8عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACCESSORIES FOR CABLE TRAYS یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6150920ACCESSORIES FOR CABLE TRAYS(78 هحفص )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6149478 هحفص 65)هاگتسد nvr و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6150721 رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ACCESSORIES FOR CABLE TRAYSACCESSORIES FOR CABLE TRAYS ناونع : : ناونع 109109
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 115 ھحفص 78 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hgb7zpmade34e?user=37505&ntc=6150920
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6150920?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 31)رتمومرت6149148 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6149745 دکناریا   detector tester(31 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6150592 ءافطا  متسیس  هحفص 31)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6150715 نالعا  هحفص 31)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کارا ینیمخ  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع و طیارش  نتفریذپ  دشابیم - تسویپ  زاین  دروم  یاه  یروسسکا  هباشم -  دک  ناریا  یحارج - لاکیناکمورتکلا  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تسویپ  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ دادرارق 

1101091227000065 زاین :  هرامش 
کارا هر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ATMEDICAL یتراجت مان   SOLID-EM4LK لدم یحارج  یکیناکمورتکلا  تخت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن و ، دیرخ دادرارق  یمومع و  طیارش  نتفریذپ  دشابیم - تسویپ  زاین  دروم  یاه  یروسسکا  هباشم -  دک  ناریا  یحارج - لاکیناکمورتکلا  تخت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تسویپ  یزادنا  هار 

3819164755 یتسپ :  دک  ودرگ ، ) ) یوضر کرهش  یوربور  بونج - یدنبرمک  هداج  کارا - کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782021-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32784139-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

یحارج6150189 لاکیناکمورتکلا  هحفص 79)تخت  سسکا  ( سسکا

یحارج یحارج لاکیناکمورتکلا   لاکیناکمورتکلا تخت   تخت ناونع : : ناونع 1101 10
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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 دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یراذگراب  هباشم  دک  ناریا  زا  هدافتسا  تهج  هب  یتسویپ /  سکع  هنومن  قبط  داعبا 46*12/5  رد  رچلیو  لغب  ینیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف 

1101094897003270 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGWS لدم رچلیو  ددرت  لرتنک  یرانک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  برد  راب  هیلخت  هدنشورف و  هدهعرب  لمح  هنیزه  یراک /  زور  روتکاف 20  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

یراحتنا6149541 دض  ینفد  دنبهار  هاگتسد  یزادنا 2 هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  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

داعبا 46*614959412/5 رد  رچلیو  لغب  هحفص 11)ینیس  ددرت  ( ددرت

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

ناونع6150756 اب  رتم  ولبات 2*5 تخاس  ههام ، ماوذ 36  اب  نورکیم  ییزجود 1500 گنر   ، یکیفارت مئالع 
کیفارت کراپ  هعومجم  یدورو  برد 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

12 /512/5 ** 4646 داعبا   داعبا ردرد   رچلیو   رچلیو لغب   لغب ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-1030-2226 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 25-10-1401 27-10-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6150006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود ) هحفص  رد  تسویپ  قبط  ینمیا (  نیتوپ  عاونا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 31)رتمومرت6149148 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6149150- تسویپ حرش  هب  قیرح  نالعا  یاهروتکتد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 31)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعا و6149196 متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم  دادرارق 
قیرح یافطا 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاجن6149324 دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هحفص 5)هئارا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدادرثا6149400 بیترتدیدزاب  نودب   ) هبعش نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  بصن 
.دیئامرف هعجارم  هبعش  هب  رتشیب  تاعالطا  یارب  ( دشدهاوخن

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا6149507 ، ینمیا تامدخ  هئارا  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
تاجن دادما و  قیرح و 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6149745 دکناریا   detector tester(31 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینمیا6150006 نیتوپ  هحفص 5)عاونا  قیرح  ( قیرح

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

هاگدورف6150358 قیرح  افطا  مالعا و  یاهمتسیس  زا  یرادهگن  روظنمب  تاعطق  هحفص 31)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ینمیا ینمیا نیتوپ   نیتوپ عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 1121 12
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

هژورپ6150455 لحمزا  دیدزاب  ناردنزام ( ناتسارسلباب  زکرم  ینف  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  دیرخ 
( دشاب یم  یمازلا 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6150592 ءافطا  متسیس  هحفص 31)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6150715 نالعا  هحفص 31)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6149441 راشف  لیلقت  هاگتسیا  هس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6150016 هرادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هحفص 11)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

6149053"SIMTRONICS" GAS DETECTOR(31 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هحفص 31)رتمومرت6149148 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6149150- تسویپ حرش  هب  قیرح  نالعا  یاهروتکتد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 31)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6149713 حرش  قبط   SENSEPOINT XCD GAS DETECTOR(31 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6149745 دکناریا   detector tester(31 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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 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

6149789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هناسر  تازیهجت  نیبرود و  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093993000632 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48870112   DSC-W270/N E15 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  اب  راب  لیوحت  هزور و  زیراو 50   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناسر هناسر تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 113113
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا 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 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  تساوخرد 

دشابیم یمازلا  هدننک  نیمات  فرط  زا  روتکاف  یراذگراب 
1101093750000037 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ لتانام  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   SF-306 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تساوخرد 

یتساوخرد دراوم  زیر  هب  روتکاف  دشابیم .  یمازلا  هدننک  نیمات  فرط  زا  روتکاف  یراذگراب 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6149168 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 65)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6149377 دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  هحفص 65)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6149442 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 11)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6149478 هحفص 65)هاگتسد nvr و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناسر6149789 تازیهجت  نیبرود و  لیوحت  هحفص 11)هیهت و  نیبرود  ( نیبرود

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

یرونربیف6149836 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 65)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6149840 هاگتسد  قرب 8  باعشنا  طابترا و  یرارقرب  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و 
یریوصت تراظن 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا هدننک   هدننک نیمات   نیمات فرط   فرط زازا   روتکاف   روتکاف یراذگراب   یراذگراب .دشابیم   .دشابیم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرونربیف6150101 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 65)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6150230 یتراظن و  نیبرود  یاه  هناماس  یرادهگن  هحفص 65)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6150285 کرادم  تاحیضوت و  حرش  هب  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  برد  یاهمتسیسدیرخ  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

هتسب6150617 رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمازلا6150622 هدننک  نیمات  فرط  زا  روتکاف  یراذگراب  .دشابیم  تسویپ  تساوخرد  .دشابیم  هباشم  دک 
دشابیم

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6150721 رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هوگ6150858 دیرخ  - C113 هلاقن راون  مارد  گنیزوه  دیرخ  یزاگ - هکلف  ریش  دیرخ  تالاصتا - دیرخ 
گنیزوه گنیریب  دیرخ  تیلپسا - یزاگ  رلوک  عاونا  دیرخ  یورک - گنیربلور  دیرخ  رشارک - نیریز 
یدالوف یزغم  لسکب  میس  یورک  گنیربلور  فیدر  دیرخ 5  تیرگ - گنیلوارت  رپمد  پلف  لباد 

تاصخشم قبط  ضرع 1800  اب  هلاقن  راون  همست  - istwire دنرب ژارتم  تاصخشم و  قبط 
تیرگ تاصخشم -  قبط  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  عاونا  فیدر   5 ارتم - تسویپ و 

کچ گنیپیاپ و  سکبریگ  اب  یا  هناورپ  ریش  دیرخ  رتلیف - هسیک  دیرخ  تیرگ - گنیلوارت  تیلپ 
- هشقن قبطولو 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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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یتایلام روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6149483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دشاب یم  هباشم  دکناریا   ) ناتسزوخ یتایلام  روما  لک  هرادا  تهج  هکبش  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001216000165 زاین :  هرامش 

یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P700-512 لدم رورس  زاس  هریخذ  دراه و  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-ANT2414P لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتناراگ  یاراد  الاک 

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

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 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  دراه  هارمه  هب  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000207000155 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   TS 459 PRO EU لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  دراه  هارمه  هب  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937194-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا -- یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دراه   دراه هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  قباطم  زاس  هریخذ  هکبش  یاه   SFP دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  لاسرا  مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپ  سیون  شیپ  لاسرا  اضما و  رهم و 

1101001017000709 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرصو  هدوب  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یرگسع  75358222

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

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

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هکبش6149483 تراک  هحفص 85)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دک6149706 ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  دراه  هارمه  هب  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد 
.دشاب یم  لداعم 

هحفص 85) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هداد6149715 زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  هحفص 13)سنسیال و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس6150589 هریخذ  هکبش  یاه   SFP هحفص 85)دیرخ زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

زاس زاس هریخذ   هریخذ هکبش   هکبش یاه   یاه   SFPSFP  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

یراحتنا6149541 دض  ینفد  دنبهار  هاگتسد  یزادنا 2 هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  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

داعبا 50×40×614967340 هب  ینتب  یسرجوین  ینیم  هعطق  دادعت 700  هحفص 51)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 51)رازبا6150760 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسد6150780 خرچ  تاعطق  دنبهار و  هحفص 51)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراحتنا6149541 دض  ینفد  دنبهار  هاگتسد  یزادنا 2 هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  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

یتسد6150780 خرچ  تاعطق  دنبهار و  هحفص 51)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 115 ھحفص 89 
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6149684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  رورس  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000484 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 70 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903265 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  تخس  کسید  هاگتسد  هارمه 20  هب   DL380G9 لدم رورس  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000075 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 118118

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تخس   تخس کسید   کسید هاگتسد   هاگتسد   2 020 هارمه   هارمه هبهب     DL380G9DL380G9  لدم لدم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 115 ھحفص 90 
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نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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

6150650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP یتراجت مان  هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000278 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

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

اتیاهنو هتفرگ  رارق  نامزاس  ینف  هدنیامن  دات  دروم  دیاب  رظن  دروم  یالاک.ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تسویپ  لیاف  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155443402 سامت نفلت.دشابیم  نادهاز  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33480120-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکوب ینامرد  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 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

6150767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093604000009 زاین :  هرامش 

ناکوب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  دیاب  یتساوخرد  یالاک  یتسویپ  ( تاصخشم  قبط   HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(.

5951678366 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  لباقم  تلادع  خ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46272450-044  ، 44462724-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44462724-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPHP  یتراجت یتراجت مان   مان هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 120120

HPE DL380 Gen10  8SFF NC CTO SvrHPE DL380 Gen10  8SFF NC CTO Svr  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

زا 115 ھحفص 91 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6149052 هحفص 38)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6149483 تراک  هحفص 85)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تساوخرد6149684 قباطم  رورس  هحفص 89)مر  رورس  ( رورس

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

دک6149706 ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  دراه  هارمه  هب  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد 
.دشاب یم  لداعم 

هحفص 85) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرونربیف6149836 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 65)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرونربیف6150101 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 65)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشم6150245 قبط  تخس  کسید  هاگتسد  هارمه 20  هب   DL380G9 لدم رورس  هاگتسد   5
تسویپ ینف 

هحفص 89) رورس  ( رورس

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

6150650HP یتراجت مان  هنایار  هحفص 89)رورس  رورس  ( رورس

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

6150767HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr رورس هحفص 89)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نامرک ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6149524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  ربتعم ( یتناراگ  هیارا  اب   VF780 لدم هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004766000080 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  ربتعم ( یتناراگ  هیارا  اب   VF780 لدم هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613731196 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بنج  هپس  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237864-034  ، 32222280-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237864-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب )) ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ هیارا   هیارا اباب     VF780VF780 لدم   لدم هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000635 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نیرآ زیهجت  زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT هدنزاس عجرم  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد  نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروپوین نیدیوک  لباترپ  روتالیتنو  روسنس  ددع و  کی  کتیونا  جنس  صولخ  روسنسددع  کی   150 لارتسآ لباترپ  ددع   6 کدم نژیسکا  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت رد  یرهبا  سدنهم  یاقا  پاستاو  هرامش 09157139881 اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   ... تسا لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  .ددع  کی 

.دیشاب

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رگال  اتید  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000040 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک   T AND D یتراجت مان   TR52S لدم تبوطر  امد و  شجنس  نازیم  دربراک  یجراخ  روسنس  فورپ  رتاو  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم هوژپ  ویرآ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب دم  یآ  هناماس  وضعو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: 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

یراذگراب6149524 ربتعم ( یتناراگ  هیارا  اب   VF780 لدم هرهچ  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  کی 
 ( تسیمازلا روتکاف  شیپ 

هحفص 92) روسنس  ( روسنس

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

نژیسکا6150256 هحفص 92)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

رگال6150511 اتید  هاگتسد  ود  هحفص 92)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

سنج6150540 هداس  تکاد  کرحتم - ماسجا  تکرح  صیخشت  روسنس  - ویتاروکد راکور  ید  یا  لا  غارچ 
هلپ هار  رمیات  -PVC

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روسنس6150928  GAS DETECTOR(31 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رگال رگال اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

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

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

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

6149718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003302 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKJ10559 لدم یا  هلیم  مرها  اب  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6150269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

136518 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینزاخ چیئوس  لول  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/30 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 125125

ینزاخ ینزاخ چیئوس   چیئوس لول   لول ناونع : : ناونع 126126

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6150318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150418 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس تیمیل  هتسد  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/02 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  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 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقادح 5 یاراد  طیحم -  یاوه  راشف  راکدوخ  میظنت  -  PID هتفرشیپ راکدوخ  یبای  بیع  متسیس  یرتیل -   B18 سالک والکوتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برد لفق  چیئوسورکیم  یاراد  یراک -  لکیس 

1101000259000117 زاین :  هرامش 
هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یدیجم الیل  هدننک  هضرع  عجرم   EURONDA یتراجت مان   E9-MED لدم یکشزپنادند  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناورپ روتکاف و  شیپ  دمیآ و  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه  اشگلد 09145240454 - یوک  ییاطع  هیمورا خ  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  لاطبا  تخاس  هناورپ  دمیآ و  دقاف  مالعتسا  دوش -  همیمض  امتح  هاگتسد  تخاس 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 127127

PIDPID  هتفرشیپ هتفرشیپ راکدوخ   راکدوخ یبای   یبای بیع   بیع متسیس   متسیس یرتیل -  -  یرتیل   B18B18 سالک   سالک والکوتا   والکوتا ناونع : : ناونع 128128
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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 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  چیئوس  رتیمسنارت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001507 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 : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6149718 حرش  قبط  چیئوس  هحفص 95)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

ینزاخ6150269 چیئوس  هحفص 95)لول  چیئوس  ( چیئوس

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

هاگشناد6150270 لیوحت  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تسویپ لیاف  هارمهب  هکبش  چیئوس 
یراک زور  هیوست 60  - درکرهش

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6150318 تیمیل  هحفص 95)هتسد  چیئوس  ( چیئوس

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

6150393PID هتفرشیپ راکدوخ  یبای  بیع  متسیس  یرتیل -   B18 سالک هحفص 95)والکوتا  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6150414 هحفص 95)رتیمسنارت و  چیئوس  ( چیئوس

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

گنیرتیم6150683 هحفص 23)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

چیئوس چیئوس وو   رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 129129

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 " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6150568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

142173 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/11/02 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب6149652 یاه  هاگتسیا  رد  هکبش  یاه  چوس  هنالاس  یرادهگن  هحفص 38)سیورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیوحت6150492 مود  تسدو  ربتعم  هلاس  کی  یتناراگ  یاراد  تسویپ  تسیل  قبطاهاگتسدو  تازیهجت 
دشابیم هدنشورفاب  لمح  هنیزه  دوشیمن  هتفرگ 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس6150568 هحفص 99)تیمیل  چوس  ( چوس

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

چوس چوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 130130
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وتسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .دشابیم و  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  سنارفنک  هسلج  یتوص  متسیس  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000182 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VIERA یتراجت مان   VI لدم هنایار  رکیپسا  هعطق  وگدنلب  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاوخنطو  09132695934  . دشابیم هزور  باسح 10  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

6149469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک سنارفنک هسلج   هسلج یتوص   یتوص متسیس   متسیس مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

رکیپسا رکیپسا // چیوس چیوس  / / لوژام لوژام  / / یترارح یترارح رتنیرپ   رتنیرپ  / / روتینامو روتینامو متیس   متیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رکیپسا / چیوس  / لوژام  / یترارح رتنیرپ   / روتینامو متیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000038 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( MAX-(1855 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   DASH USB2.0DISK) X-PORTER PSFD USB  ) لدم  GB 8 تیفرظ لوژام  یرومم  شلف  الاک :  مان 
PATRIOT یتراجت مان  کتنامیا  یسدنهم 

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

عجرم جنچیاه  یاهگناش  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  رادقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون  هسانش 2001680   SS304 دالوف عون  کبشم  هحفص  یدالوف  هکبش  الاک :  مان 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع 

مرگولیک 10 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-PAB-4-80 HM لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا عونمم  یجراخ  سانجا  نداد  تمیقو  دامن  یرادوخ  ینف  تاصخشم  نداد  ریغت  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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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روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاغل  1402/1/1 خیرات زا  یسمش  لاسکی  تدم  هب  یاهنلاس  ریوصت  توص و  یاه  متسیس  یدربهار  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  هب   1402/12/29

1101000012000402 زاین :  هرامش 
روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 

ییویدار یاههمانرب  شخپ  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

یتایب یاقآ  9123438560و 84867045  دیدزاب یگنهامه  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانکراک نانکراک وو   نیرجاتسم   نیرجاتسم وو   لانیمرت   لانیمرت هبهب   ناگدننک   ناگدننک هعجارم   هعجارم زازا   معا   معا ثلاث   ثلاث صاخشا   صاخشا لابق   لابق ردرد   راذگ   راذگ همیب   همیب یندم   یندم تیلوئسم   تیلوئسم همان   همان همیب   همیب ناونع : : ناونع
یزکرم یزکرم لانیمرت   لانیمرت لخاد   لخاد ردرد   رقتسم   رقتسم لیئوزاگ   لیئوزاگ تخوس   تخوس هاگیاج   هاگیاج وو     CNGCNG تخوس   تخوس یاههاگیاج   یاههاگیاج وو   لانیمرت   لانیمرت نیرجاتسم   نیرجاتسم
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یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز رد  اه و  نلاس  یسنارفنک  یاهنفورکیم  نامزمه و  همجرت  ، یریوصت یتوص و  یاه  هناماس  یربهار  تامدخ  ، تازیهجت نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسکی تدم  یارب  تاسلج  مسارم و  یرازگرب 

1101004728000037 زاین :  هرامش 
یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

رد یداهنشیپ  لک  تمیق  تیاهن  رد  .ددرگ و  یراذگراب  هناماس  رد  تبث و  یتسویپ  کرادم  لودج  رد  لک  یاه  تمیق  ءزج و  یاه  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یناخ ) یاقآ   ) هرامش 64458990 اب  ینف  تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  ددرگ .  جرد  هناماس 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458429-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6149245 هسلج  یتوص  متسیس  مزاول  هحفص 99)دیرخ  توص  ( توص

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

یتسویپ6149377 دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  هحفص 65)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رکیپسا6149469 / چیوس  / لوژام  / یترارح رتنیرپ   / روتینامو متیس  هحفص 99)دیرخ  توص  ( توص

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

هب6149725 ناگدننک  هعجارم  زا  معا  ثلاث  صاخشا  لابق  رد  راذگ  همیب  یندم  تیلوئسم  همان  همیب 
هاگیاج تخوس CNG و  یاههاگیاج  لانیمرت و  نیرجاتسم  نانکراک  نیرجاتسم و  لانیمرت و 

یزکرم لانیمرت  لخاد  رد  رقتسم  لیئوزاگ  تخوس 

هحفص 99) توص  ( توص

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

نامزمه و6149858 همجرت  ، یریوصت یتوص و  یاه  هناماس  یربهار  تامدخ  ، تازیهجت نیمات 
لاسکی تدم  یارب  تاسلج  مسارم و  یرازگرب  نامز  رد  اه و  نلاس  یسنارفنک  یاهنفورکیم 

هحفص 99) توص  ( توص

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

هتسب6150617 رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نامز نامز ردرد   وو   اهاه   نلاس   نلاس یسنارفنک   یسنارفنک یاهنفورکیم   یاهنفورکیم وو   نامزمه   نامزمه همجرت   همجرت ،، یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص یاه   یاه هناماس   هناماس یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ،، تازیهجت تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
لاسکی لاسکی تدم   تدم یارب   یارب تاسلج   تاسلج وو   مسارم   مسارم یرازگرب   یرازگرب
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب6150721 رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( مهدزای 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 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یتعنص  لاو ) ویدیو   ) روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000348 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   QTECH هدنزاس عجرم   QTECH یتراجت مان   QVW-PH55FN لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  یتعنص   LCD رگشیامن الاک :  مان 

میعن نیون 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
رزخ شورس  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   LOEWE یتراجت مان   FHD653 لدم  HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS1 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

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

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص لاو ) ) لاو ویدیو   ویدیو  ) ) روتینام روتینام ناونع : : ناونع 135135
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 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 1 لباترپ یتایح  مئالع  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000305 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  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 1 دادعت : 

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

شیپ.ههام 3 هیوست.هدنشورف هدهعرب  لمح.یمسرروتکاف  . IMED ردالاکو تکرش.هباشمدکناریا.ددع  1 لباترپ یتایح  مئالع  گنیروتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمساق سدنهم  مناخ  544 یلخاد 23519 .نارهت ناگدننک  نیمات.دشابامتحالاک  تلاصا  بسچربالاک  یور.دوش  تبث  IRC دکامتحروتکافرد.دوشدولپآروتکاف

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 11 لباترپ لباترپ یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 136136
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ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

6149604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ اب  ورهار  روتینامم   / تعرسرپ رنکسا   / هیذغت رتنیرپ  لبیل   / ناوخ دکراب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000039 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

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

یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   ZONTEN یتراجت مان   FQ-320 لدم رتنیرپ  نک  عمج  لبیل  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یرادوخ  تاصخشم  نداد  رغت  زاو  دامن  یرادوخ  یجراخ  سانجا  تمیق  نداد  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: 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   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/11/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149983 :: هرازه هرازه :: 1401/11/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  تسارح  گنیروتینام  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 15.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ اباب   ورهار   ورهار روتینام   روتینام تعرسرپ   - - تعرسرپ رنکسا   رنکسا هیذغت   - - هیذغت رتنیرپ   رتنیرپ لبیل   لبیل ناوخ -  -  ناوخ دکراب   دکراب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

گنیروتینام گنیروتینام نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 138138

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6150093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000128 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
 . دشاب یم  دات  دروم  ربتعم  یتناراگ  اب  لخاد و  دیلوت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  نیتناژرآ  نادیم  رد  عقاو  کناب  یزکرم  نامتخاس  رد  هدنشورف و  هدهع  هب  لیوحت  دشاب ،  یم  دات  دروم  ربتعم  یتناراگ  اب  لخاد و  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح و ....  یاه  هنیزه  هیلک  . 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6150198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 139139

- ... - ... هارمه   هارمه هنایار   هنایار لماک -  -  لماک رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسوپ تسیل  قبط  لماک  رتویپماک  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدک  ناریا 

1101092484000240 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  روشک  عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   WTA-00003 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  عون  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  لماک  نف  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ 
تس 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   N61JV لدم  GB 4 هظفاح اب  یکشم   in 16 هارمه هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   Viking FS 1610 NAS لدم  TB 16 تیفرظ  external OS windows unified data storage server 2003x32 کسید دراه  الاک :  مان 
گربدنت

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 2/8 شزادرپ تعرس   LGA TARY لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش جرد  هناماس  رد  سامت  یارب  نفلت  هرامش 

دوش  هداد  تمیق  اهتسیل  قبط 
دوش یراذگراب  هناماس  رد  امتح  روتکاف 

دوش  یراذگراب  هناماس  رد  لک  تمیق 
دوش هظحالم  تسویپ  تسیل 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  یزردوگ ، -  نابایخ  زانورس -  نابایخ  دازآ -  ورس  کرهش  رهشناکیپ -  یجورخ  رتمولیک 15 -  جرک -  نارهت  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1496813111

44787282-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787288-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: 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

6150299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ /  لیاف  قبط  رهشمرخ /  دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091739000120 زاین :  هرامش 

رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   W2284F لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  هدنشورف  اب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه  دوش /  یراذگراب  هناماس  ردو  دات  لیمکت و  ار  یتسویپ  لیاف  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک تبث  سامت  رامش  رتهب  یگنهامه  تهج 

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام ددع  هارمه 2  هب  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000179 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اویه 211  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  روتینام  ددع  هارمه 2  هب  لماک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81752173-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ /  /  یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رهشمرخ /  /  رهشمرخ دادرخ   دادرخ موس   موس کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ تهج   تهج روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

روتینام روتینام ددع   ددع   22 هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 142142
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6150611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریادلگ  G-PLUS GDM-225JN چنیا روتینام 22  ددع  کی  تسویپ و  تاصخشم  قبط  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686003014 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد راب  لیوحت  ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  ددرگ -  همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  یرابتعا -  تخادرپ  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: 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

هنایار6149352 هحفص 38)روتینام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتعنص6149385 لاو ) ویدیو   ) هحفص 104)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ددع6149392 1 لباترپ یتایح  مئالع  هحفص 104)گنیروتینام  روتینام  ( روتینام

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

رکیپسا6149469 / چیوس  / لوژام  / یترارح رتنیرپ   / روتینامو متیس  هحفص 99)دیرخ  توص  ( توص

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

هیاپ6149604 اب  ورهار  روتینام  تعرسرپ  - رنکسا  هیذغت  - رتنیرپ  لبیل  ناوخ -  دکراب  هحفص 104)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6149983 نامتخاس  هحفص 104)ثادحا  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6150093 هحفص 104)روتینام 27  روتینام  ( روتینام

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

6150198- ... هارمه  هنایار  لماک -  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 104)کی  روتینام  ( روتینام

ناریادلگ ناریادلگ   G-PLUS GDM-225JNG-PLUS GDM-225JN  چنیا چنیا   2222 روتینام   روتینام ددع   ددع کیکی   وو   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک 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 " ) " ) 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

دک6150299 ناریا  زا  یتسویپ /  لیاف  قبط  رهشمرخ /  دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  روتینام  دیرخ 
هدش هدافتسا  هباشم 

هحفص 104) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6150484 ددع  هارمه 2  هب  لماک  هحفص 104)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

6150611G-PLUS GDM- چنیا روتینام 22  ددع  کی  تسویپ و  تاصخشم  قبط  رتویپماک  سیک 
ناریادلگ  225JN

هحفص 104) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6149442 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 11)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6149478 هحفص 65)هاگتسد nvr و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرونربیف6149836 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 65)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرونربیف6150101 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 65)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6149164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط.....و  لانرتنیا 2.5  ید  سا  سا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000876 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043218-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

catia رازفا مرن  کمک  هب  یزاس  بلاق  یحارط و  یصصخت  یشزومآ  هرود  یرازگرب  روظنم  هب  اناوت  حالصیذ و  یرجم  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001115000158 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714663119 یتسپ :  دک  یتنعص ،  یاهکرهش  تکرش.راهبون  راولب  ادتبا  نمهب  هار 22   3 هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246100-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249938-083 :: 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

....و ....و   2 .52 .5 لانرتنیا   لانرتنیا یدید   ساسا   ساسا   ناونع : : ناونع 144144

catiacatia رازفا   رازفا مرن   مرن کمک   کمک هبهب   یزاس   یزاس بلاق   بلاق وو   یحارط   یحارط یصصخت   یصصخت یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب روظنم   روظنم هبهب   اناوت   اناوت وو   حالصیذ   حالصیذ یرجم   یرجم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 145145
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یژرنا6149105 فرصم  یزاس  هنیهب  ضوبق و  تبث  هناماس  دیرخ  هحفص 13)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

....و6149164 لانرتنیا 2.5  ید  سا  هحفص 111)سا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تهج6149166 هدش  باختنا  دک  ناریا  ددع  کی  دادعت   ، SKYROOM نشیکیلپا هلاسکی  سنسیال 
.تسا هباشت 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6149168 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 65)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6150034 ( وراد اذغ و  نامزاس  سوریو  ( یتنآ  سنسیال  دیدمت  ای  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6150060P.DMS رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ   ، یسیون گولاتاک  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6150170 هنایار  هکبش  سوریو  یتنآ  هحفص 13)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید6150386 ویشرا  دانسا و  تیریدم  هناماس  هنالاس  ینابیتشپ  هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6150535Gis یاه هیال  رازفا Gis Desktop و  مرن  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو6150577 تحت  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6150696PKI یمومع دیلک  هناماس  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بلاق6150757 یحارط و  یصصخت  یشزومآ  هرود  یرازگرب  روظنم  هب  اناوت  حالصیذ و  یرجم  باختنا 
catia رازفا مرن  کمک  هب  یزاس 

هحفص 111) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرادباسح6150817 عماج  رازفا  مرن  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6149168 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 65)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6149210 تراظن  متسیس  تخاسریز  یارجا  هیهت و  یراکنامیپ  تامدخ  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6149840 هاگتسد  قرب 8  باعشنا  طابترا و  یرارقرب  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و 
یریوصت تراظن 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.ینارحب6150619 یاههاگیاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 65)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  روتکژورپ  وئدیو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000158 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-X6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  روتکژورپ  وئدیو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: 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

روتکژورپ6150274 وئدیو  هحفص 114)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

6149239( پالور  ) یقرب یاهمتسیسهرکرک  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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زا 115 ھحفص 115 
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