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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 34

140 1140 1 نمهب   نمهب   1919 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5353))

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

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

زا 61 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 34

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( 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 9  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

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

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

زا 61 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

170-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/11/18   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6260184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAD یاه لیاف  هب  یذغاک  یاه  هشقن  لیدبت  میسرت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

65-08632633163 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

171-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6260965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس یاوتحم  تیریدم  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.arpc.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

CADCAD  یاه یاه لیاف   لیاف هبهب   یذغاک   یذغاک یاه   یاه هشقن   هشقن لیدبت   لیدبت وو   میسرت   میسرت ناونع : : ناونع 11

اوتحم اوتحم تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش تیاغل  زا 1401/11/23   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260969 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتادراو  هلاسکی  یتناراگ  اب  هداد  زاس  هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 16.943.348.000 

ربتعم یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 848.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو مراهچ  هقبط  ناریا  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس  نابایخ  شبن  یبونج  نابا  یبونج  یدضع  رتکد  دیهش  نابایخ  دنز  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
الاک تاکرادت 

02184878151 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6260281- روحم تلافسآ  شکور  یسدنه و  یریگ  هکل  یضراوع - رد  کمن  هلوس  ثادحا  یراذگاو 
یعرف یاههار  رد  درس  یشک  طخ  یارجا  تایلمع 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روحم6260536 ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  هحفص 9)ریمعت ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0147111 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ANNUNCIATOR نیمات 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

هداد هداد زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 33

ANNUNCIATORANNUNCIATOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا هلحرم  پاچ  یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/160 - 166 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم :: 1401/12/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260281 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/12/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق تشر -  هاردازآ  یضراوع  رد  کمن  هلوس  ثادحا  - 

(3  ) زاف  ) رابدور ناتسرهش  ناولیگ  لیجنم -  روحم  تلافسآ  شکور  یسدنه و  یریگ  هکل  - 
لکهایس ناتسرهش  هلج  هوکریپ  نامیس  هناخراک  کلوگ  هار  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 

هیفرشا هناتسآ  ناتسرهش  دور  دیفس  رس  هنهد  رهشایک  رانکابیز  هار  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 
ناتسرهش ارسناولچ  شاماد -  ییاتسور  هار  روحم  تهج  سیب  باس  حلاصم  لمح  دیرخ و  نالیگ  ناتسا  زکرم  یعرف  یاههار  رد  درس  یشک  طخ  یارجا  تایلمع  - 

رابدور
...نالیگ ناتسا  یرامش  ددرت  یاههناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  یزادنا و  هار  بصن  هیهت  - 

باسح هرامش  هب  یزیراو  شیف  تروص  هب  نیمضت  یزکرم -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  دانسا 1.000.000  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  هتشر  رد  راک  تیفرظ  ربتعم و  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  فیدر 1  یکناب -  همان  تنامض  ای  یهگآ  لصا  رد  جردنم 

هیاپ 5 و لقادح  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هار  هتشر  رد  راک  تیفرظ  ربتعم و  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  ات 6  یاهفیدر 2  یاه  هصقانم  یارب  و 
تیریدم و نامزاس  زا  تاعالطا  یروانف  اب  تاطابترا  یربارت  لقن و  لمح و  یراکنامیپ  اب  هرواشم  رگ  هصقانم  تیلاعف  تیحالص  یهاوگ  هئارا  فیدر 7  هصقانم  یارب 

دادعت تیاعر  تسیمازلا  هصقانم  ره  داتسا  طیارش  ریاس  تیاعر  نینچمه  هدش و  قدصم  تروص  هب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیلاعف  زوجم  ای  یزیر و  همانرب 
تسا یمازلا  یراهظادوخ  مرف  قبط  زاجم  راک  غلبم  راک و 

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ ، نابایخ  تشر  هناخریبد  لیوحت  یروضح  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ

01333110154 - 33112283 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33110164 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاههار یاههار ردرد   درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع روحم - - روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یسدنه   یسدنه یریگ   یریگ هکل   هکل یضراوع - - یضراوع ردرد   کمن   کمن هلوس   هلوس ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یعرف یعرف

55
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000100 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260552 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبقارم جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  دیرخ 5  یا  هلحرمود  هچراپکی )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاورپ 

یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جرب لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  دیرخ 5  یا  هلحرمود  هچراپکی )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

زاورپ تبقارم 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  جارعم  دابآرهم خ  هاگدورف   ، 1387835183 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ابص رتسگادن  یاه  هداد  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتن لوط 200/0  هب  نارهت  ناتسا  هدودحم  رد  نیکرتشم  هلخاد  رک )  4 ای 2) یرون ربیف  یشکلباک  یارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ابص رتسگ  ادن  یاههداد  لاقتنا  تکرش  هناخ  ریبد  تنابص  نامتخاس  کالپ 74 - دیهان نابایخ  - یرهطم نابایخ  زا  رتالاب  جع )  ) رصعیلو نابایخ  - نارهت  :: سردآ سردآ
1595745114: یتسپ دک  تنابص ) )

486 یلخاد هرامش 1524  ای   02181014486 :: 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

زاورپ زاورپ تبقارم   تبقارم جرب   جرب لوسنک   لوسنک وو   گنیچیئوس   گنیچیئوس هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یرون یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 61 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w23ze22srre2c?user=37505&ntc=6260552
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6260552?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ynzfmmrsmr2uf?user=37505&ntc=6260681
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6260681?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یزکرم هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / م / 12 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم خروم 1401/12/01عبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو یقوقح  صاخشا  هب  ار  یزکرم  هقطنم  تارباخم  سامت 2020  زکرم  نهپ  دناب  یاه  سیورس  شورف  هرواشم و  ینابیتشپ  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش 

یزکرم هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  مانب  نارگراک  هافر  کناب  دزن  باسح 400000404000  هرامش  هب  لایر  غلبم 500/000  هب  یزیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  3/820/000/000: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

هس لقادح  یاراد  دیدمت  لباق  یکناب  همانتنامض  یزکرم ، هقطنم  تیریدم  ناریا  تارباخم  تکرش  یکناب  باسح  هب  نیمضت  غلبم  زیراو  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت 
 - ناریا تارباخم  تکرش  هجو  رد  ینیمضت  یکناب  کچ  کی  هرامش  تسویپ  هنومن  قباطم  یزکرم  هقطنم  تیریدم  ناریا  تارباخم  تکرش  هجو  رد  رابتعا  هام 

یزکرم هقطنم  تیریدم 
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

اهداد رارق  دحاو  فکمه  هقبط  تارباخم  هرامش 1  نامتخاس  قیاقش  نابایخ  یاهتنا  تانق  یزاس  هناخ  هار  هس  هاگشناد  نابایخ  کارا   :: سردآ سردآ

اهداد رارق  دحاو   32261003: سامت نفلت   :: نفلت :: WWW.MK.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاورپ6260552 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  هحفص 6)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6260969 زاس  هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

20202020 سامت   سامت زکرم   زکرم نهپ   نهپ دناب   دناب یاه   یاه سیورس   سیورس شورف   شورف وو   هرواشم   هرواشم ینابیتشپ   ینابیتشپ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 88
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000099 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260249 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصفم  ینتب  یسرجوین  یلصفم  نیپ  یزلف و  رواک  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلصفم ینتب  یسرجوین  یلصفم  نیپ  یزلف و  رواک  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,887,522,600 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/03/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناحیروبا هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنوامد  نابایخ  نارهن   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001234000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 1 قرشلامش نها  هار  لک  هرادا   ) طخ یرادهگن  ریمعت و  حلاصم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصفم یلصفم ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین یلصفم   یلصفم نیپ   نیپ وو   یزلف   یزلف رواک   رواک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

طخطخ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000358 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260536 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشتداعس  زاریش  - روحم  ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  ریمعت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشتداعس  زاریش  - روحم  ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  ریمعت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
34,990,600,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/03/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  داگراساپ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یاوآ   :: عبنم تیاسعبنم رد  هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260996 :: هرازه هرازه تیاسدکدک   رد  هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوفنازرا ناتابکا -  دس  روحم  یسدنه  حرط  حالصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیشچ روحم  یسدنه  حرط  حالصا 

ناکرسیوت همانجنگ -  روحم  یهاگترپ  طاقن  یزاس  ینمیا  تهج  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  بصن و  هیهت 
دابا دسا  هندرگ  رد  یلوط  ییانشور  متسیس  ثادحا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادهار لک  هرادا  یمیهاربا  یراتسدیهش  راولب  شبن  یدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   :: سردآ سردآ

08134228154 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6260281- روحم تلافسآ  شکور  یسدنه و  یریگ  هکل  یضراوع - رد  کمن  هلوس  ثادحا  یراذگاو 
یعرف یاههار  رد  درس  یشک  طخ  یارجا  تایلمع 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

روحم روحم ( ( WIMWIM  ) ) تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   اقترا   اقترا ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 111 1

یزاس یزاس ینمیا   ینمیا تهج   تهج یلصفم   یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت روحم - - روحم یسدنه   یسدنه حرط   حرط حالصا   حالصا دسدس -  -  روحم   روحم یسدنه   یسدنه حرط   حرط حالصا   حالصا ناونع : : ناونع
ییانشور ییانشور متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا یهاگترپ - - یهاگترپ طاقن   طاقن
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6260281- روحم تلافسآ  شکور  یسدنه و  یریگ  هکل  یضراوع - رد  کمن  هلوس  ثادحا  یراذگاو 
یعرف یاههار  رد  درس  یشک  طخ  یارجا  تایلمع 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001042000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260522 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم یریوصت ) تراظن  یاه  متسیس  گنیروتینام ( قاتا  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپدانسا 

مایپ  تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( یریوصت تراظن  یاه  متسیس  گنیروتینام ( قاتا  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.تسویپدانسا قباطم 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,731,000,000 نیمضت :  غلبم 

نیب هاگدورف  تشدهام ، هداج  رهشرهم ، زربلا ، ناتسا  سردآ : هب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  یتسیاب  روکذم  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
ددرگ  لیوحت  یزکرم ، هناخریبد  مایپ ، یداصتقا  هژیو  هقطنم  یللملا و 

09:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - نفلت 88468018 یتسپ 1558919111 ، دک  کالپ 3 ، یچپوت ، نابایخ  یتعیرش ، نابایخ  نارهت ،  ، 1558919111 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
021 راگن 88464900 –  رود  021 و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراظن تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس  ) ) گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاسدنتسم   یزاسدنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( یریوصت یریوصت
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ینادمه نیسح  دیهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یلاعبنم هبنش  یاهزور  یهگا -  راشتنا  زا  هتفه  کی  یط   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یلا 15:30 تعاس 8:30  زا  هبنشراهچ 

6260660 :: هرازه هرازه :: 1401/12/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - ملق رادقم 36  یتظافح  مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگولیک رادقم 20/000  تماخض 6   c k-45 قرو دیرخ 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000  : دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیریدم ینادمه  نیسح  دیهش  عیانص  یگنچ -  نابایخ  نیچراپ -  یادهش  راولب  ینامیلس -  مساق  دیهش  رادرس  نادیم  اضر -  ماما  هداج  رتمولیک 20  نارهت -   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

35098057-35098062 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005820000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس ات  تیاغل 1401/11/18  خیرات 1401/11/11  هبنش  هس  تعاس 7:30  : تیاس

رهظ زا  دعب   14:30

دیون  :: عبنم تعاس 14:30عبنم ات  : داهنشیپ هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/11/30 هبنشکی  زور  رهظ  زا  دعب 

6260820 :: هرازه هرازه زوردکدک   رهظ  زا  دعب  تعاس 14:00  : اهتکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/12/01 هبنش  ود 

هتسب رادم  نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هیهت  هژورپ  یمومع  هصقانم  خروم 1401/09/30  هرامش 86  هسلجتروص  دنب 4  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیهت هیلوا  دروآرب  تاصخشم و  هشقن و  ساسا  رب  تسویپ  دانسا  حرش  هب  دنزاش  یرادرهش  یروتوم  دحاو  رابنا و  یناشن  شتآ  نامتخاس  یمالسا   ، یاروش رتفد 

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  حرط   ، رواشم یزکرم  هنایار  سرا  یسدنهم  ینف  تکرش  طسوت  هدش 

دشاب و اهداهنشیپ  حاتتفا  خیرات  زا  سپ  هام  هس  لقادح  تدم  هک  دنزاش  یرادرهش  عفن  هب  لایر  غلبم 31/500/000  هب  یکناب  همان  تنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنزاش هبعش  تلم  کناب  دزن  باسح 6905518828  هب  یدقن  یزیراو  ای  دشاب  دیدمت  لباق  هام  هس 

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  هئارا 
یعامتجا هافر  نواعت و  راک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  یهاوگ  هئارا 

هدوزفا شزرا  رب  تایلام  ماظن  رد  مان  تبث  همانیهاوگ  هئارا 

سامت تاعالطا  نارمع  روما  یلام و 260  روما  یلخاد 250   38228051: نفلت دنزاش   ، یرادرهش یتشهب  دیهش  نابایخ  دنزاش ،  : سردآ  :: سردآ سردآ
:88969737 و 85193768 هناماس

:: 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

مرگولیک مرگولیک   2 0/00020/000 رادقم   رادقم   66 تماخض   تماخض   c  k -45c k -45 قرو   قرو دیرخ   دیرخ ملق -  -  ملق   3636 رادقم   رادقم یتظافح   یتظافح مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1414

یروتوم یروتوم دحاو   دحاو وو   رابنا   رابنا یناشن   یناشن شتآ   شتآ نامتخاس   نامتخاس یمالسا   یمالسا  ، ، یاروش یاروش رتفد   رتفد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   ارجا   ارجا هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش

1515
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/123 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

:: سردآ سردآ

041-34447089: راگنرود :34496274 و 041-34448095  نفلت  :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6260281- روحم تلافسآ  شکور  یسدنه و  یریگ  هکل  یضراوع - رد  کمن  هلوس  ثادحا  یراذگاو 
یعرف یاههار  رد  درس  یشک  طخ  یارجا  تایلمع 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاورپ6260552 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  هحفص 6)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیبرود نیبرود بصن   بصن هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   رتمیلیم   رتمیلیم   88 قرو   قرو اباب   کیکی   هجرد   هجرد مرگ   مرگ هزیناولاگ   هزیناولاگ یهج   یهج وو     88 یرتم   یرتم   88 لکد   لکد ناونع : : ناونع 1616
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   PAM ناراکنامیپ درکراک  رب  تراظن  هناماس  ءاقترا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  اضما 

1101001132000407 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/06 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120456 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/11/24عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GKWIN SOFTWARE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک یاهمتسیس  قیقد  تالآرازبا  مزاول و  رتوپیماک ، هورگ :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراکنامیپ ناراکنامیپ درکراک   درکراک ربرب   تراظن   تراظن هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

GKWIN SOFTWAREGKWIN SOFTWARE ناونع : : ناونع 1818
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یلم هعسوت  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PRTG 2500 Sensors 1 Server Installation Perputal license with 12 month support تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005236000016 زاین :  هرامش 

یلم هعسوت  قودنص  هدننک :  رازگرب 
روشک اکیار  زادرپ  هکبش  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   Solarwinds هکبش گنیروتینام  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  یلصا  تازج  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  دراوم  یمامت  دادعت و 
.تسا لاطبا  هلزنم  هب  تسویپ  لیاف  قوف و  دراوم  زا  کی  ره  تیاعر  مدع 

1517655911 یتسپ :  دک  هرامش 25 ،  متفه -  نابایخ  شبن  یدناگ -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42855000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88640439-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PRTG 2500  Sensors  1  Server Installation Perputal license with 12  month supportPRTG 2500  Sensors  1  Server Installation Perputal license with 12  month support ناونع : : ناونع 1919
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رامول 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 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش دحاو  یاه  هدنورپ  دانسا  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005579000021 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رامول  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هدنورپ 1500 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

ناوریس رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  دانسا  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6955116715 یتسپ :  دک  رامول ،  یرادرهش  نارادساپ -  خ  رامول -  ناوریس -  ناوریس ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34723281-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34724464-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ RFP تاصخشم حرش  هب  یکرمگ  تافالتخا  هب  یگدیسر  نویسیمک  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000289 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یئامنهار 02188806514 تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش یزاسرهش دحاو   دحاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ دانسا   دانسا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2020

تسویپ تسویپ RFPRFP  تاصخشم تاصخشم حرش   حرش هبهب   یکرمگ   یکرمگ تافالتخا   تافالتخا هبهب   یگدیسر   یگدیسر نویسیمک   نویسیمک هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همانیهاوگ نتشاد  انمض  تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  سسنیال  یتراظن 300  یاهنیبرود  تیریدم  رازفا  مرن  هخسن  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگرابو  یمازلا  اتفا  تیحالص 

1101005111000161 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  انمض  تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  سسنیال  یتراظن 300  یاهنیبرود  تیریدم  رازفا  مرن  هخسن  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگرابو  یمازلا 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سسنیال سسنیال   300300 یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIS یعیمجت دروبشاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000265 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ - 

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

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تس.ویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6260175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/06 بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  ردیر 14014538 رگتئارق و  ملق  متیآ   2 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

HISHIS یعیمجت   یعیمجت دروبشاد   دروبشاد ناونع : : ناونع 2323

ردیر ردیر وو   رگتئارق   رگتئارق ملق   ملق متیآ   متیآ   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  دک  ناریا   / یاضاقت 0130026 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009575 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  دک  ناریا   / یاضاقت 0130026  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001666 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   3BSE008516R1 لدم  AI810 گولانآ یدورو  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.دوش  یم  دات  یلصا  یدنب  هتسب  رد  یلصا  یالاک  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122218-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pressure RELAY VALVEpressure RELAY VALVE ناونع : : ناونع 2525

یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریناوت و لمعلاروتسد  ساسارب  ییاهتنالانیمرتتلوولیک  132 تسپیرادربهرهبویربهارتهج ( رهامروتارپابذج ) یراکنامیپتامدخماجنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره ناتسا  یاهقطنم  قرب 

1101093314000196 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 6 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ ءاضما  هدش  یراذگراب  تاحفص  یمامت  هدش و  رپ  لماک  یتسویپ  کرادم  دانسا و  هیلک  تسا  یمازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  طابترا  تهج  سرتسد  رد  ربتعم و  سامت  هرامش  نتشاد 

.دنیامن لصاح  سامت   ( 021-88937853 هژورپ (  میقتسم  هرامش  هب  لاوئس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  نایضاقتم 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88919748-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاهتنا ییاهتنا لانیمرت   لانیمرت تلو   تلو ولیک   ولیک   132132 تسپ   تسپ یرادربهرهب   یرادربهرهب وو   یربهار   یربهار تهج   تهج رهام ) ) رهام روتارپا   روتارپا بذج   بذج )) ناونع : : ناونع 2727
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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 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0100280  / یرطاب ژراش  لیسمیر و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000702 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگنا ، BTH نز ، هقرج  لنپ  لرتنک  لرتنک ، دیلک ، الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

0100280  / یرطاب ژراش  لیسمیر و   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

01002800 100280  / / یرطاب یرطاب ژراش   ژراش وو   لیسمیر   لیسمیر ناونع : : ناونع 2828
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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 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تارباخم - یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 13  ربارب  فیدر   4

1101097587000376 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اریز هدننک  هضرع  عجرم   MITEL یتراجت مان   MXE لدم  W 240 ناوت  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیکیفیترس هئارا.ددرگ  هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تارباخم - یفرصم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاین  دروم  هلاس  یتناراو 2  هلاس و  یتناراگ 2  الاک و  درادناتسا  یهاوگ  و 

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

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ  44 .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ ًافطل.دشاب   ًافطل.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تارباخم - - تارباخم یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
ددع ددع اباب  1313   ربارب   ربارب فیدر   فیدر

2929
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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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا و حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  بآ -  رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم 

1101097587000378 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH-LANGE هدنزاس عجرم   LDO لدم نیالنآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  بآ -  رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  الاک  تیکیفیترس  هئارا 

.دشاب یم  زاین  دروم  هلاس  یتناراو 5  هلاس و  ود  یتناراگ  هرود  هئارا 
.دریگ رارق  صاخ  یدنب  هتسب  رد  هاگتسد  هب  هبرض  زا  یریگولج  تهج 

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

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ ًافطل   ًافطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا بآبآ -  -  ردرد   لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم

3030
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456958 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکاب  تلب  هب  طوبرم  ینولفت  نشیتور )  ) چیئوس دیپسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  مالعتسا  طیارش  تیاعر  ددرگ - عوجر  تسویپ  لیاف  هب  دشاب - یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002811 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زورک یدیلوت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LX دنمس تخوس  متسیس  لماک  زاگ  هچیرد  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177663-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکاب تکاب تلب   تلب هبهب   طوبرم   طوبرم ینولفت   ینولفت نشیتور ) ) نشیتور  ) ) چیئوس چیئوس دیپسا   دیپسا ناونع : : ناونع 3131

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر ددرگ - - ددرگ عوجر   عوجر تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   دشاب - - دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 3232
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یناشن  شتآ  یاهلوسپکژراش  هصقانم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000827 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

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

تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  یناشن  شتآ  یاهلوسپکژراش  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دک  ناریا 

یجوسط نژد 09176265886 09171486632

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یشوج  هایس  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000289 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یشوج  هایس  هلول  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

یافطا تهج  اه  هلول   / یلام روما  لوسم  دهعت  اب  یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  هیارک   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  قیرح 

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا تهج   تهج یشوج   یشوج هایس   هایس هلول   هلول -- یشوج یشوج تالاصتا   تالاصتا وو   مزاول   مزاول تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسویپ هب  حرش 
1101005011000339 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  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 8 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ / با تازیهجت  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001267 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
همیمض تسیل  قبط  - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

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

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن همیمض  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس نایاپ  ات  هیوست  سراف.اسف .  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  تاکرادت  رابنا  الاک  لیوحت 

09173326124 یزورون سدنهم 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53352992-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود 1401 ههام  یفرصم 6  ویسپ  هکبش  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

زاگ زاگ // بابا تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3636

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1402 داتس هزوح  یاه  نامتخاس  هکبش  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000323 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

تهج دشاب .  یم  دادرارق  تروص  هب  راک  .همیمض  ءاهب  مالعتسا  قبط  1402 داتس هزوح  یاه  نامتخاس  هکبش  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شرورپ شزومآ و  ترازو  تاکرادت  هرادا  نفلت 82282842  یگنهامه 

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشنادرهشمئاق  یزار  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس اتید  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094869000010 زاین :  هرامش 

ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشنادرهشمئاق  یزار  ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  یمسر  زوجمو  بسکزاوج  یاراد  تکرش  طسوت  هناماس  ردو  اضماورهم  امازلا  تمیقداهنشیپو  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  هب  لقنو  لمح 

دشابیمدیئات دروم  یسانشراک  دعب  مالقا  هیلک 
.ددرگ لیوحت  ناتسرامیب  هب  مالقا  مالعتسا  ییاشگزاب  زا  سپزور  تدم 5 هبرثکادح 

4765686143 یتسپ :  دک  اضر ،  فسوی  نابایخ  رهشمئاق  ناردنزام  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42218023-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42218023-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3939
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبیرقت لوطب  یمیشورتپردنب  هلکسا  رد  عقاو   BOG تیاس موس و  هاگشیالاپ  تارباخم  قاتا  نیب  یرون  ربیف  یشک  لباک  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تادنتسم  قبط  رتم   2500

1101096433000513 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31315152-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تایئزج  تاصخشم و  قبط  جنسراشف و ...  نوفکار  نفلت  رنکسا  تج  لسناریا  مدوم  رتویپماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003194000046 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تایئزج  تاصخشم و  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
لماک یرس   1 دادعت : 

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

یتسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تایئزج  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813731148 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یتشهب  رتکد  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226031-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247238-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم قاتا   قاتا نیب   نیب یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4040

جنسراشف جنسراشف نوفکار   نوفکار نفلت   نفلت رنکسا   رنکسا تجتج   لسناریا   لسناریا مدوم   مدوم رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dn 402 لدم هنایار  رگپاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دارآ

1101094209000302 زاین :  هرامش 
دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دارآ هکبش  ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dn 402 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965906-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: 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

ناراکنامیپ6260238 درکراک  رب  تراظن  هناماس  ءاقترا  هحفص 14)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6260685 اب  لناس  هکبش  تحت  نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هکبش هکبش ناماگشیپ   ناماگشیپ هورگ   هورگ هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم نیچ   نیچ هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک   HPHP  هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم   HPHP  یتراجت یتراجت مان   مان   dndn   402402 لدم   لدم هنایار   هنایار رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع
دارآ دارآ

4242
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یانیمولآ  دیلوت  یماهس  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 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HASLER یلاتیجید رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000849 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناگزمره نامیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HASLER هدنزاس عجرم   SFT 120 لدم یکیرتکلا  لسدول  الاک :  مان 

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

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  حرش  لدم  کرام و  اب  هاگتسد  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم تسود  سامت 05832605945 

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

32605945-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: 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  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

HASLERHASLER یلاتیجید   یلاتیجید رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 4343

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

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبرت روباشین و  یهارود  ات  هچغاب  یضراوع  هدودحم  یهاگآ  شیپ  یرسالاب و  یتاعالطا  میالع  یارجا  هیهت و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) هیردیح

1101001423000262 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگآ یهاگآ شیپ   شیپ وو   یرسالاب   یرسالاب یتاعالطا   یتاعالطا میالع   میالع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس ینمیا 75  هناوتسا  - یسکوپا یولقود  بسچ   - یا هشیش  نیگن  اب  درز  هفرطود  یا  هبرگ  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000302 زاین :  هرامش 

مق 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  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

یمجع لوسر  هدننک  هضرع  عجرم   MERT SANAYI یتراجت مان  یمرگولیک  یزلف  یطوق  یسکوپا  عیام  بسچ  الاک :  مان 
مرگولیک 250 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  هدنزاس  عجرم   cm 45 عافترا  EVA دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا  قیرط  زا  دیرخ   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: 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  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتناس یتناس   7575 ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا -- یسکوپا یسکوپا یولقود   یولقود بسچ   بسچ  - - یایا هشیش   هشیش نیگن   نیگن اباب   درز   درز هفرطود   هفرطود یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 4545
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد بصن  زا  سپ  یراک  زور   60 تخادرپ.دشابیم هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  دیدزاب.هاگدورف 

1101001621000366 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

دیدزاب.هاگدورف رد  بصن  زا  سپ  یراک  زور   60 تخادرپ.دشابیم هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  لماک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تعاس 1300. مالس  لانیمرت   1401/11/19 دیدزاب خیرات.تسا  یمازلا 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

ردرد بصن   بصن زازا   سپسپ   یراک   یراک زور   زور   6060 تخادرپ.دشابیم تخادرپ.دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا دیدزاب.هاگدورف   دیدزاب.هاگدورف

4646
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یقرب 14/20 هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000560 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 55  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دحاو داتاب  هدننک  هیهت  هدهعرب  لیاسو  هیلکو  ینها  لیر  هلولو  یقرب  یلفق  اجو  روتوم 60 هارمهب  قرو 1و  یدالوف  هرک  رک  یارجاو  هیهت  هام  هیوست 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لطاب  مالعتسا  دیدزاب  هگرب  نتشادن  تروص  رد  یمازلا  دیدزاب  هباشم  دکناریا  دات  ینف  ظاحل  زا  سنج  دشابیم  ینف 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ هب   ) طیارش اب  هرکرک  بصن  تهج  زاین  نالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004786000042 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x1000 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  لاطبا  یعقاوریغ  یراذگ  تمیق  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  رهش  بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  سدق  دجسم  بنج  یلامش  یئاراخب  هنازخ  تثعب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1188719461

55189611-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55337063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رتم رتم 14/2014/20 یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 4747

(( تسویپ تسویپ هبهب    ) ) طیارش طیارش اباب   هرکرک   هرکرک بصن   بصن تهج   تهج زاین   زاین نالعا   نالعا ناونع : : ناونع 4848

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   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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآ لور  یاه  برد  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000039 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  311 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف رد  طیارش  ریاس  دشاب -  یم  ریذپ  ناکما  کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  جرد  تسویپ 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

پآپآ لور   لور یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949

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

( ناردارب  ) یتشهب دیهش  سیدرپ   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093017000069 زاین :  هرامش 

 ( ناردارب یتشهب (  دیهش  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
نانیرفآ ون  نایرآ  یناگرزاب  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   V5413-A3024SB لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش مادقا  تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177948986 یتسپ :  دک  نویزیولت ،  یدازآ و  نادیم  لصافدح  یرتنالک -  دیهش  هارگرزب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38760615-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38760614-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا تاطابترا  گنهرف 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روضح دهشم  سدقم  رهش  رد  هک  یناگدننک  نیمات  افطل  تسویپ  تسیل  قبط  تازیهجت  اب  لناس  هکبش  تحت  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنهدب تمیق  دنراد 

1101003290000139 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 565 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09126388412 دیریگب سامت  یرظن  یاقا  سانشراک  هرامش  اب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5050

تازیهجت تازیهجت اباب   لناس   لناس هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

روحم6260536 ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  هحفص 9)ریمعت ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هداد  تاعالطا  قبط  ولو )  عون  کی  لاب ( تمسق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006391 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 
بونج زبس  حول  هدننک 

تس 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هرامش  یلام و  ینف و  لاسرا   :: 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

83768014-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

هدش6260474 هداد  تاعالطا  قبط  ولو )  عون  کی  لاب ( هحفص 8)تمسق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح6260532 مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هدش هدش هداد   هداد تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط ولو )  )  ولو عون   عون کیکی   )) لاب   لاب تمسق   تمسق ناونع : : ناونع 5252
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ تفن و  هنیمز  رد  لاعف  لحاس  ایرد  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DAR - AWZ - CB-1061 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/11/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف یاه  هزاس  بصن  تخاس و  نویسادنوف و  ثادحا  یزاس  هطوحم  سنف و  رپیلسا  پیاپ  ریگچیئوس  / یرتاب نامتخاس  ثادحا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیدایم تشادهگن  هعسوت و  حرط  هژورپ  هب  طوبرم  زاوها 235  هتسب  زاوها 5  یرادرب  هرهب  دحاو  ههار  دنچ  یناشنشتآ  نابیاس  تروپاس و  پیاپ  مرفتلپ و  سسکا 

طیارش دجاو  یاهتکرش  هب  زاوها 235  یرامسآ 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ییایرد یورین  ناگداپ  ادخهد -  رکشین  هداج  گرزب (  یسامخ  نابایخ  تمالس  ناتسرامیب  بنج  کشمیدنا  زاوها -  میدق  هار  سیلپ  زاوها  ناتسزوخ  ناتسا   :: سردآ سردآ
تاصقانم اهدادرارق  دحاو )  ) لحاس ایرد  هسسوم  س - )  ) ارهزلا

021-22502408-9 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ahvaz 235-ict@daryasahel.comسکف 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

یزاس6260270 هطوحم  سنف و  رپیلسا  پیاپ  ریگچیئوس  / یرتاب نامتخاس  ثادحا  تایلمع  یراذگاو 
هزاس بصن  تخاس و  نویسادنوف و  ثادحا 

هحفص 42) سسکا  ( سسکا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6260281- روحم تلافسآ  شکور  یسدنه و  یریگ  هکل  یضراوع - رد  کمن  هلوس  ثادحا  یراذگاو 
یعرف یاههار  رد  درس  یشک  طخ  یارجا  تایلمع 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

بصن بصن وو   تخاس   تخاس وو   نویسادنوف   نویسادنوف ثادحا   ثادحا یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم وو   سنف   سنف رپیلسا   رپیلسا پیاپ   پیاپ ریگچیئوس   ریگچیئوس // یرتاب یرتاب نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هزاس هزاس

5353
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

قیرح6260445 یافطا  تهج  یشوج  هایس  هلول  - یشوج تالاصتا  مزاول و  هحفص 26)تسیل  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدش6260474 هداد  تاعالطا  قبط  ولو )  عون  کی  لاب ( هحفص 8)تمسق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح6260532 مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6260532 مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " 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

هباشم6260352 دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  لماک  متسیس 
.تسا یمازلا  دیدزاب.هاگدورف  رد  بصن  زا  سپ  یراک  زور   60 تخادرپ.دشابیم

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 36) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 61 ھحفص 43 
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نادمه ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ -  اهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  هئارا  حرش  اب  قباطم  تاقلعتم  هارمه  یرادربملیف ، یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101091496000071 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یقلاخ نسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   HXR-NX200 4K لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تاماهبا  هب  ییوگ  خساپ  ) .دشاب یم  یمازلا  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس و  یمامت  یارب  اه  تسویپ  تسیل  رد  هدش  هراشا  دراوم  مامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کی هرامش  تسویپ  رد  هدش  مالعا  سامت  هرامش  اب  حبص  یلا 10.30  تعاس 8 

.ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط 

6515781184 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یگنس  ریش  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38261075-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38274682-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   هدش   هدش هئارا   هئارا حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه یرادربملیف ، ، یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم

5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  زاگ   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  - تسویپ ینف  تاصخشم  اب  ناریا  تخاس  تاقلعتم  دیرخ GPS و  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000121 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ هدننک  هضرع  عجرم  نارمع  زیهجت  کت  ارآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARA-TECH AT95 لدم یرادرب  هشقن  سناکرف  یتلوم   GPS هدنریگ الاک :  مان 
نیبرود

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  - تسویپ ینف  تاصخشم  اب  ناریا  تخاس  تاقلعتم  دیرخ GPS و  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6121525-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  تساوخرد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تازیهجتو نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002807 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 565 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  تساوخرد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تازیهجتو نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177087-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو     GPSGPS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   تساوخرد   تساوخرد  - - یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   دوش   دوش عوجر   عوجر -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تازیهجتو تازیهجتو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یپوکساراپال 5000  نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000485 زاین :  هرامش 

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دوعسم هدننک  هضرع  عجرم  حارج )  یماوق (  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  تکاپ 1   17x250 cm زیاس یپوکساراپال  نیبرود  فرصمرابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 

یناقمم یماوق 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3152001-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهب6260342 مالعتسا  مرف  رد  هدش  هئارا  حرش  اب  قباطم  تاقلعتم  هارمه  یرادربملیف ، یساکع و  نیبرود 
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ - 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6260372 لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  هحفص 39)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6260426 هحفص 12)دیرخ GPS و  نیبرود  ( نیبرود

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

رد6260619 تساوخرد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تازیهجتو نیبرود 
یتسویپ لیاف 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

تازیهجت6260685 اب  لناس  هکبش  تحت  نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سسنیال6260696 یتراظن 300  یاهنیبرود  تیریدم  رازفا  مرن  هخسن  کی  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6260818 یپوکساراپال 5000  نیبرود  هحفص 12)رواک  نیبرود  ( نیبرود

ددع ددع   50005000 یپوکساراپال   یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 61 ھحفص 46 
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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

شتآ6260820 نامتخاس  یمالسا   ، یاروش رتفد  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هیهت  هژورپ 
یرادرهش یروتوم  دحاو  رابنا و  یناشن 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6260868 هیاپ  هارمه  هب  رتمیلیم  قرو 8  اب  کی  هجرد  مرگ  هزیناولاگ  یهج  یرتم 8 و  لکد 8 
نیبرود

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hard Disk 1 TB for Dell System تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006402 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4-2S10-1800 کسید دراه  الاک :  مان 
زیراک هدیا  نف و 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: 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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

6260745Hard Disk 1 TB for Dell System(47 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هداد6260969 زاس  هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

Hard Disk  Hard Disk  1  TB for Dell System1 TB for Dell System ناونع : : ناونع 5858

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینمیا 626074975 هناوتسا  - یسکوپا یولقود  بسچ   - یا هشیش  نیگن  اب  درز  هفرطود  یا  هبرگ  مشچ 
یتناس

هحفص 34) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - یمازلا دیدزاب  - تسویپ لیاف  قبط  رورس  قاتا  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000191 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمهب روتکاف  شیپ  قاصلا  - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  ات  مزاول  لمح  هنیزه   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هژورپ  رد  یناریا  یالاک  هدافتسا   - یمازلا الاک  دنرب  عون و  ندوب  صخشم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک .دامن  تسویپ  ار  یتساوخرد  مالقا  تمیق  زیر  افطل  .دشابیم  تسویپب  یتساوخرد  مالقا  هیلک  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا لوبق  دروم  ینف  دات  اب  مالقا 

1101094667000059 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  اب  مالقا  هیلک  .دامن  تسویپ  ار  یتساوخرد  مالقا  تمیق  زیر  افطل  .دشابیم  تسویپب  یتساوخرد  مالقا  هیلک  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه.تسا  لوبق  دروم 

5867113115 یتسپ :  دک  وکام ،  دازآ  هقطنم  نامتخاس  ناگرزاب  وکام  تیزنارت  هداج  رتمولیک 2  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3100-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34377979-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هب هتسباو  نواعت -  هعسوت  کینورتکلا  زکرمتم  هناماس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نواعت هعسوت  کناب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6260988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Proliant DL380 GEN10 رورس هاگتسد  هس  تنامض  شورف و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  ود  دانسا 2/000/000  دیرخ  هنیزه  دشابیم  رکذ  هب  مزال  دشابیم  لایر  درایلیم  کی  هصقانم 1/000/000/000  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 208 حتفم  دیهش  نابایخ  یوسوم و  دیهش  نابایخ  نیب  یناقلاط  نابایخ  سردآ   :: سردآ سردآ

09102296545 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6260311 قاتا  هحفص 48)یزاسدرادناتسا  رورس  ( رورس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 6060

Proliant DL380 GEN10Proliant DL380 GEN10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد هسهس   تنامض   تنامض وو   شورف   شورف ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6260423 هحفص 48)رورس  رورس  ( رورس

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

6260988Proliant DL380 GEN10 رورس هاگتسد  هس  تنامض  هحفص 48)شورف و  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   ATC onboard متسیس یقربریشو  مگارفایدو  اوهروسنس  یکدی  ملق   3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000258 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ATC onboardATC onboard متسیس متسیس یقربریشو   یقربریشو مگارفایدو   مگارفایدو اوهروسنس   اوهروسنس یکدی   یکدی ملق   ملق   33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تداعس 6  یاهروتینام  هدافتسا  تهج  فارگونپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000484 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یسفنت  فارگونپک  هاگتسد  روسنس 00-1980-010  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3152001-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC-GTG INSTRUMENT1 - هصقانم : هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
TE-02045

:: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

www.pgsoc.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، نیبروت رود  شزغل ، یریگ  هزادنا  یکینورتکلا  یاه  لوژام  روسنس و  لیبق  زا  روتارنژ  نیبروت و  یور  رب  هدش  بصن  قیقد  رازبا  یکدی  تاعطق  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هریغ هاگورین و  تخوس  لرتنک  قارتحا ، هلعش ، صیخشت 

ابش هرامش  اب  تراجت  کناب  هرامش 2390381134  باسح  هب  یزیراو  لایر  نویلیم ) ود   ) 2،000،000 دانسا : دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لایر درایلیم ) هدزیس  غلبم 13،000،000،000  ( هصقانم : رد  تکرش  همانتنامض  نازیم  سراف -  جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  مان  هب   IR510180000000002390381134

( دوشیمن تفایرد  هلحرم  نیا  رد  )

هرامش 31312677-076 و 076-31313357  هب  یلام  روما  هنازخ   :: سردآ سردآ
تفن تکرش  ییافک ، دوخ  راولب  تفن ، نادیم  تفن ، تعنص  راولب  ریمخ ، ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب ، هصقانم : یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  لحم 

.اهدادرارق یقوقح و  روما  سراف ، جیلخ  هراتس 

یلخاد 3706  076-31310000 :: نفلت :: WWW.PGSOC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

فارگونپک فارگونپک ناونع : : ناونع 6363

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا یکینورتکلا   یکینورتکلا یاه   یاه لوژام   لوژام وو   روسنس   روسنس لیبق   لیبق زازا   روتارنژ   روتارنژ وو   نیبروت   نیبروت یور   یور ربرب   هدش   هدش بصن   بصن قیقد   قیقد رازبا   رازبا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع
هریغ هریغ وو   هاگورین   هاگورین تخوس   تخوس لرتنک   لرتنک قارتحا ، ، قارتحا هلعش ، ، هلعش صیخشت   صیخشت نیبروت ، ، نیبروت رود   رود شزغل ، ، شزغل

6464
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاداهنشیپ6260612 ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  بآ -  رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هاگتسد 
.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و 

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6260661ATC onboard متسیس یقربریشو  مگارفایدو  اوهروسنس  یکدی  ملق   3 هحفص 50)دیرخ روسنس  ( روسنس

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

هحفص 50)فارگونپک6260669 روسنس  ( روسنس

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

روسنس و6260682 لیبق  زا  روتارنژ  نیبروت و  یور  رب  هدش  بصن  قیقد  رازبا  یکدی  تاعطق  نیمأت 
لرتنک قارتحا ، هلعش ، صیخشت  نیبروت ، رود  شزغل ، یریگ  هزادنا  یکینورتکلا  یاه  لوژام 

هریغ هاگورین و  تخوس 

هحفص 50) روسنس  ( روسنس

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

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 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  دات  دروم  یناریا  یالاک  دشاب ) یم  تسویپ  هب  الاک  حرش   ) pressure switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003641 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ روتیساپاک  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   bar 0/5 راشف  Viton membrane لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  ددرگ  همیمض  ینف  داهنشیپ  هارمه  هب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یالاک  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  .دشاب  یم  تیولوا  رد  لخاد  دیلوت  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ :  هوحن.ددرگ  یمن  یسررب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تروصنیا 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095063-021  ، 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

میظنت میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 6565
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002810 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   DBK لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  / تسا هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  هنومن و  لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06134177102-09169535907 نایناروپ

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 6666
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

03531454474 یقفاب یعناق  نسح  1401111614011123 لیئوزاگ هیفصت  هاگتسد  ریگ  تارذ  نورکیمرتلیف  دیرخ  1010514 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
03531454473 یعناق شروک  1401111614011123 ولو کچ  دیرخ  577

03531454467 یدابآرقاب یرکسع  نسحم  یزاگ 1401111614011125 هکلف  ریش  1020584
03531454467 یدابآرقاب یرکسع  نسحم  1401111714011125 رلوک رالونا  رپیرت  تلاپ  شوب  107

03531454977 یناجیوک یرفعج  نسحدمحم  1401111714011123 هدرشف یاوه  مگارفاید  دیرخ  1100591
03531454475 یدمحمریش اضر  1401111714011130( یریمعت روتارپس ( تنگم  مارد  1100594

03531454977 یقفاب یحاتف  یداه  1401111714011125 یسم لباک  1010679
03531454977 یقفاب یحاتف  یداه  تاوولیک 1401111714011125 ویارد 1/5  1100049

03531454977 یقفاب یحاتف  یداه  راشف 1401111714011125 فالتخا  چیئوسولف  1100523
03531454478 هداز مشاه  هلا  تیانع  1401111714011124 یبالضاف تالاصتاو  هلول  عاونا  فیدر  دیرخ 13  1011067

9133587595 یقفاب یعناق  ربکا  1401111714011123( تسویپ لیاف  تاصخشم و  قبط   ) تیلپسا یزاگ  رلوک  عاونا  دیرخ  1050557
9133587595 یقفاب یعناق  ربکا  1401111714011123 لیئوزاگ هیفصت  ریگبآو  ریگ  تارذ  نورکیم  رتلیف  دیرخ  1011083

9193161815 هکرابم یعیفش  داوجدمحم  1401111814011125 تسویپ حرش  هب  یریگ  هزادنا  تازیهجت  نویساربیلاک  1151005
03531454487 یقفاب یعناق  دومحم  bechem GA4001401111814011125 سیرگ مرگولیک  دیرخ 570  1130118

03531454469 یقفاب یرگزرب  ناسحا  1401111814011126 لکسا تلب  نویساربیلاک  ریجنز  تخاس  یحارط و  984
03531454469 یقفاب یرگزرب  ناسحا  1401111814011125 هروک یاهتنا  پیت 2  یاوه  دنببآ  تیلپ  دیرخ  1090250

03531454469 یقفاب یرگزرب  ناسحا  1401111814011125 روتوم ریگ  دیرخ  1090251
03531454977 یناجیوک یرفعج  نسحدمحم  1401111814011125 دنرسدنرسرنف 1100541

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس6260270 هطوحم  سنف و  رپیلسا  پیاپ  ریگچیئوس  / یرتاب نامتخاس  ثادحا  تایلمع  یراذگاو 
هزاس بصن  تخاس و  نویسادنوف و  ثادحا 

هحفص 42) سسکا  ( سسکا

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

میظنت6260469 لباق  چیئوس  هحفص 52)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

زاورپ6260552 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هاگتسد  هحفص 6)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تکاب6260650 تلب  هب  طوبرم  ینولفت  نشیتور )  ) چیئوس هحفص 19)دیپسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

 ...  ... وو رلوک   رلوک رالونا   رالونا رپیرت   رپیرت تلاپ   تلاپ شوب   شوب یزاگ   - - یزاگ هکلف   هکلف ریش   ریش ولو -  -  ولو کچکچ   دیرخ   دیرخ لیئوزاگ -  -  لیئوزاگ هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد ریگ   ریگ تارذ   تارذ نورکیمرتلیف   نورکیمرتلیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6260778 هحفص 52)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

یزاگ -6260788 هکلف  ریش  ولو -  کچ  دیرخ  لیئوزاگ -  هیفصت  هاگتسد  ریگ  تارذ  نورکیمرتلیف  دیرخ 
 ... رلوک و رالونا  رپیرت  تلاپ  شوب 

هحفص 52) چیئوس  ( چیئوس

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

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 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  سنارفنک -  قاتا  یتوص  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 579  ربارب  فیدر   37 .ددرگ هئارا  تسویپ 

1101097587000381 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   GTR یتراجت مان   SH-600A لدم یسنارفنک  یزیمور  نوفورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس کی  یتناراو  هلاس و  کی  یتناراگو  ربتعمدرادناتسا  یهاوگ  هئارا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - سنارفنک قاتا  یتوص  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مهن  هاگشیالاپ  لحم  رد  هدنشورف  طسوت  یشزومآ  هرود  یزادنا و  هار  ، بصن سنسیال و  هنوگ  چیه  دیرخ  هب  زاین  نودب  هلاس   5 شورف زا  سپ  تامدخو 

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

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: 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

ینف و6260601 تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  سنارفنک -  قاتا  یتوص  متسیس  تازیهجت 
ددع اب 579  ربارب  فیدر   37 .ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام 

هحفص 55) توص  ( توص

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

کرادم کرادم وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ ًافطل.دشاب   ًافطل.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا سنارفنک -  -  سنارفنک قاتا   قاتا یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
ددع ددع اباب  579579   ربارب   ربارب فیدر   فیدر   3737 .ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ
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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092310000284 زاین :  هرامش 

تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
سابعروپ زانحرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  یتراجت  مان   465x195x405 mm زیاس یکشم  گنر  اویه  لدم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   LED-22 لدم  in 22 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ههام  یلام 2  هیوست  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ددرگ  هجوت  هناماس  رد  تسویپ  ینف  تامازلا  هب  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زاین  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  لخاد  دیلوت  روتینام  هاگتسد  سیک و 5  هاگتسد  دشاب 10

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663128-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 6969
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک تیولا  / هباشم دک  / ددع یرتم 3  یسکا  سلاپ  نشنتسکا  / ددع ومیسام 20  نشنتسکا  / ددع یتشگنا 20   spo2 پارپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا

1101050259001575 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

تالایا هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   Red LNC لدم گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   ft 10 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   M3DLINK هدنزاس عجرم   M3DLINK یتراجت مان   BP0097H لدم گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   m 2 زیاس راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک هنومن  هئارا  /imed رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک irc و  یاراد  / ههام هیوست 3  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لبوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  تدم 24  فرظ  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاک یالاک تیولا   تیولا // هباشم هباشم دکدک   // ددع ددع یرتم  33   یرتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ نشنتسکا   نشنتسکا // ددع ددع   2 020 ومیسام   ومیسام نشنتسکا   نشنتسکا // ددع ددع   2 020 یتشگنا   یتشگنا   spo2spo2 پارپ   پارپ ناونع : : ناونع
یناریا یناریا

7070
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زا 61 ھحفص 57 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j6da3qwa7k9vc?user=37505&ntc=6260482
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6260482?code=37505
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نالهس یداصتقا  هژیو  هقطنم  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، یتناراگ اب  سوم  دربیک و  ددع   8 روتینام ،  هاگتسد   8 رگپاچ ،  هاگتسد  ود  رنکسا ،  هاگتسد  کی   ، لماک سیک  ددع  دادعت 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدوزفا شزرا  بصن و  لمح ،  هنیزه 

1101003345000007 زاین :  هرامش 
نالهس یداصتقا  هژیو  هقطنم  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   MDC75C لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

شقن هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet Pro M404dn لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
ناهج

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
داسرف رتسگ  طابترا 

تس 8 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

وستیجوف  fi5015c لدم  A4 رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست الاک  لیوحت  زا  دعب  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  اهرازفا  تخس  اهرازفا و  مرن   ، 10 زودنیو بصن  هدوزفا ،  شزرا  بصن ،  لمح ، یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخ ماجنا  باسح 

5383178114 یتسپ :  دک  زیربتراب ،  هنایاپ  یوربور  ، نایفوص - زیربت هداج  15 رتمولیک - زیربت - یقرشناجیابرذآ زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32463405-041  ، 32469101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32463315-041 :: 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

6260323PRTG 2500 Sensors 1 Server Installation Perputal license with 12 month
support

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام6260413 هحفص 55)سیک و  روتینام  ( روتینام

سوم سوم وو   دربیک   دربیک ددع   ددع   88 روتینام ،  ،  روتینام هاگتسد   هاگتسد   88 رگپاچ ،  ،  رگپاچ هاگتسد   هاگتسد ودود   رنکسا ،  ،  رنکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی    ، ، لماک لماک سیک   سیک ددع   ددع   88 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 61 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fwuevm3e25mfe?user=37505&ntc=6260688
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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

یرتم6260482 یسکا  سلاپ  نشنتسکا  / ددع ومیسام 20  نشنتسکا  / ددع یتشگنا 20   spo2 پارپ
یناریا یالاک  تیولا  / هباشم دک  / ددع  3

هحفص 55) روتینام  ( روتینام

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

قاتا6260522 هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
( یریوصت تراظن  یاه  متسیس   ) گنیروتینام

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 50)فارگونپک6260669 روسنس  ( روسنس

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

62606888 روتینام ،  هاگتسد   8 رگپاچ ،  هاگتسد  ود  رنکسا ،  هاگتسد  کی   ، لماک سیک  ددع  دادعت 8 
سوم دربیک و  ددع 

هحفص 55) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تسویپ6260372 لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  هحفص 39)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رد6260619 تساوخرد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تازیهجتو نیبرود 
یتسویپ لیاف 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6260323PRTG 2500 Sensors 1 Server Installation Perputal license with 12 month
support

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6260685 اب  لناس  هکبش  تحت  نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سسنیال6260696 یتراظن 300  یاهنیبرود  تیریدم  رازفا  مرن  هخسن  کی  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6260720HIS یعیمجت هحفص 14)دروبشاد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 61 ھحفص 59 
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https://www.hezarehinfo.net


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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قاتا6260522 هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
( یریوصت تراظن  یاه  متسیس   ) گنیروتینام

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیریس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6260731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  زاین  روتکزورپ  وئدیو  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090661000034 زاین :  هرامش 

کیریس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MX550 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

کیریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدرمن یسوم  باستاو 09164279841  هرامش  سامت 09177655451  هرامش  ددرگیم  تخادرپ  داتو  لاسرا  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42374968-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42374968-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دشاب6260731 یم  زاین  روتکزورپ  وئدیو  هاگتسد  هحفص 60)کی  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

دشاب دشاب یمیم   زاین   زاین روتکزورپ   روتکزورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 61 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hsrey6grd8htw?user=37505&ntc=6260731
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6260731?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتم6260409 یقرب 14/20 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 36) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6260512( تسویپ هب   ) طیارش اب  هرکرک  بصن  تهج  زاین  یاهمتسیسنالعا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 36) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 61 ھحفص 61 

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