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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 رذآ   رذآ   1515 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   172هکس ,890 , 000172 ,890 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما358,380358,380رالد تاراما مهرد   97,81097,810مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,169هکس 040 , 000169, 040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,243رالد 100243, سیئوس100 سیئوس کنارف   385,000385,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 10هکس , 100 , 00010 , 100 , اداناک000 اداناک رالد   266رالد ,300266 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   96لایر ,35096 ,350

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 71هکس , 000 , 00071 , 000 , وروی000 ژورن377,780377,780وروی ژورن نورک   36,40036نورک ,400

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا15,747,00015,747,000یالط سیلگنا دنوپ   441دنوپ ,660441 نپاژ660, نپاژ نینی   دصکی   265,390265,390دصکی

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
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 122122))
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( یهگآ دادعت 22  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 18  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( 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  • 91

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روباشین یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا کناب  داجیا  تابلاطم و  ضراوع   ، لوصو یناگیاب و  یهدناماس  تاثدحتسم ، فانصا و  کالما  یزیمم  هشقن   ، یناسر زورب  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  GIS ییایفارغج

لایر  500/000/000/000 دروارب :

هام  36 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روباشین یرادرهش   :: 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

ییاضق کینورتکلا  تامدخ  رتافد  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020488 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور   - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کمایپ کیفارت  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  هس  لقادح  یدنب  هبتر 

موس هقبط  هس  کالپ  روصنم ،  ، هچوک شبن  یدایع   ، نابایخ جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  شین  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت   :: 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

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

داجیا داجیا وو   تابلاطم   تابلاطم ضراوع   ضراوع  ، ، لوصو لوصو وو   یناگیاب   یناگیاب یهدناماس   یهدناماس تاثدحتسم ، ، تاثدحتسم وو   فانصا   فانصا کالما   کالما یزیمم   یزیمم هشقن   هشقن یناسرزورب ،  ،  یناسرزورب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
رهش رهش   GISGIS ییایفارغج   ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا کناب   کناب

11

کمایپ کمایپ کیفارت   کیفارت تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22
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ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001119000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azrec.co.ir :: عبنم تعاس 9عبنم ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019697 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS متسیس تازیهجت  یکدی  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  شورف 200.000  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 2.685.460.000 

:: سردآ سردآ

04131073227 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

REP-7613607455-F08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F YOKOGAWA ESD SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 8335113115 الاک  تاکرادت  هرادا  ناهفصا  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 5   :: سردآ سردآ

03133963332 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

03133964409 :: سکف :: WWW.KALA.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

P/F YOKOGAWA ESD SYSTEMP/F YOKOGAWA ESD SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 44
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ارح هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  یلا  زا 1401/9/19  دانسا  عیزوت   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- شرآ لنوت  رذگ و  ریز  هژورپ  تازیهجت  هدنامیقاب  یاهتیلاعف  لیمکت  یزاس و  دنمشوه  اداکسا و  متسیس  ارجا  بصن و  دیرخ و  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شیاین رایدنفسا 

ناتسدرک هاگراک  تلم -  سیدرپ  یامنیس  لباقم  ناتسدرک -  عطاقت  زا  دعب  رصعیلو -  نابایخ  فرط  هب  قرش  شیاین  نابوتا  لامش -  نارمچ  نابوتا  هژورپ  لحم 

تبون ود  راشتنا  هنیزه  هپس -  کناب  باسح 5151718065011  هرامش  هب  لایر  دانسا 4.000.000  دیرخ  لایر -  غلبم 13.200.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هصقانم  رد  تکرش  یهگآ 

تنواعم ارح -  هسسوم  یماظتنا -  یورین  بنج  هراجت -  دیهش  نابایخ  یتخت -  هاگشزرو  زا  دعب  یتخت -  هار  هس  - جیسب هارگرزب  - نارهت : امرفراک دانسا  عیزوت   :: سردآ سردآ
یراپسنورب تیریدم  یسدنهم  ینف و 

02133230547 :: 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  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( 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

2001001010000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019899 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرهم  هاگدورف  هرامش 1  گنیکراپ  لانیمرت 1 و 2 و  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و   ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابآرهم هاگدورف  هرامش 1  گنیکراپ  لانیمرت 1 و 2 و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,810,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:30 تعاس : 1402/01/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تازیهجت نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  ناریا - ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   ، 1387835185 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رذگ رذگ ریز   ریز هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت هدنامیقاب   هدنامیقاب یاهتیلاعف   یاهتیلاعف لیمکت   لیمکت وو   یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه وو   اداکسا   اداکسا متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
لنوت لنوت وو  
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قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 66
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001105000163 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020451 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای یناشن  شتآ  یاه  متسیس  هنیمز  رد  تفن )  AVL  ) یزکرم هاگتسد  دحاو  عبانم  دنلب  تسرهف  رد  جردنم  یلخاد  ناگدنزاس  ناگدننک /  دیلوت  فلا )  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح  افطا  ای  قیرح  نالعا 

متسیس مالقا  تازیهجت و  ددرگ 2 ) داهنشیپ  یناریا  لخاد ،  تخاس  یاراد  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  مالقا  تازیهجت و  طیارش 1 ) اب  یلخاد  ناگدننک  نیمأت  ب ) 
( تفن  AVL  ) یزکرم هاگتسد  دحاو  عبانم  دنلب  تسرهف  رد  جردنم  یلخاد  هدننک  دیلوت  زا  یتسیاب  ًاموزل  دنشاب  یم  لخاد  تخاس  یاراد  هک  قیرح  یافطا  نالعا و 

 . دشاب هتشاد  یلخاد  هدنزاس  زا  یمسر  یگدنیامن  همان  هدننک  نیمات  ددرگ 3 )  داهنشیپ 
.تسا  یمازلا  تکاپ ب ، اب  هارمه  هناماس EP ؛  رد  مان  تبث  ریوصت  هئارا  ج )

ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ هقطنم  ناریا - تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  لیوحت : لحم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هام  27 دادرارق : تدم 
یزادنا هار  بصن و  تهج  هام  تازیهجت و 2  نیمأت  تهج  هام   3 الاک : لیوحت  راک / یارجا  تدم 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  - HSE دحاو الاک و  عبانم  تخاس و  هعسوت  یسدنهم  هرادا  تراظن : هاگتسد  مان 
.ددرگ هئارا  تیفیک  ظاحل  اب  لخاد  تخاس  یالاک  اب  بسانتم  اه  تمیق 

خروم هرامش 2/20-796  هب  هیحالصا 1 )  ) تفن تعنص  تاصقانم  رد  بسانتم  تمیق  دنیارف  یلام و  یبایزرا  لمعلاروتسد  ساسا  رب  یلام  یبایزرا  شور 
.دشاب  یم   11/12/1399

11,793,825,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   589,691,250 نیمضت :  غلبم 

تالماعم نیمضت  همان  نآ  هدام 4  خ  ح ،   ، چ  ، ج  ، پ ب ، فلا ، یاه  دنب  رد  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروصب  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
IR360 10000 41010 4683 ابش هرامش  هب  تسیابیم  دقن  هجو  نیمضت  .دشاب  یم  ناریزو  مرتحم  تئیه  خروم 22/9/94  هرامش 123402/50659  هب  یتلود 

داتس هناماس  رد  هجو ؛ تخادرپ  دیسر  ای  همانتنامض  زیراو و  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  مانب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   8162 801
.دش  دهاوخن  ییاشگزاب  داهنشیپ  دیسررس ،  رد  همانتنامض  لصا  لیوحت  مدع  تروص  رد  ددرگ .  یرازگراب 

16:00 تعاس : 1402/02/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 188- یرهش -) رفعج  داتسا   ) دنپس نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت -  ، 1598995913 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
61630448  - 61630178 - 61630382 - 61630818 نفلت : ناریا ، تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13/30هرامش ات  لوا  پاچ  یهگا  رشن  زا   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم تعاس 13/30عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ  یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ثداوح  رمع و  همیب  رفن  ادودح 700  نامرد و  لیمکت  همیب  یعبت  یلصا ، رفن  رثکادح 2000  فقس  ات  نانکراک  ثداوح  رمع و  نامرد ، لیمکت  همیب  روما  ماجنا  - 

رتنس  اتید  یدنبرکیپ و ...  یزادنا ، هار  زیهجت و  نیمات ، دیرخ  - 
کیپ  هلحم  یارس  نامتخاس  زیهجت  لیمکت و  - 

لوا ) زاف   ) ناتسلگ رتائت  یفمآ  نلاس و  زیهجت  ریمعت و  یزاسزاب ، - 
دیدجت درالم ) هزیناکم  تلافسآ  شخپ  یشاپ و  ریق  شارت ، لمح ، هیهت ،  ) ینامیلس دیهش  راولب  یهدناماس  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخریبد  زاگرف  هارراهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف   :: سردآ سردآ

0263667339 یلخاد 158 -   02636658111 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو لیمکت   لیمکت رتنس   - - رتنس اتید   اتید وو ...  ...  یدنبرکیپ   یدنبرکیپ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت نیمات ، ، نیمات دیرخ   دیرخ نانکراک -  -  نانکراک ثداوح   ثداوح وو   رمع   رمع نامرد ، ، نامرد لیمکت   لیمکت همیب   همیب روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
راولب راولب یهدناماس   یهدناماس رتائت   - - رتائت یفمآ   یفمآ وو   نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت یزاسزاب ، ، یزاسزاب هلحم -  -  هلحم یارس   یارس نامتخاس   نامتخاس زیهجت   زیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  لوا ) پاچ   ) یهگآ راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور   13:30

rrk.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ثداوح رمع و  همیب  رفن  ًادودح 700  نامرد و  لیمکت  همیب  یعبت  یلصا ، رفن  رثکادح 2000  فقس  ات  نانکراک  ثداوح  رمع و  نامرد ، یلیمکت  همیب  روما  ماجنا  - 

هباشم دادرارق  هرقف  لقادح 3  یا +  همیب  کی  هبتر 
رتنس  اتید  یدنبرکیپ و ...  یزادنا ، هار  زیهجت و  نیمات ، دیرخ  - 

کیپ هلحم  یارس  نامتخاس  زیهجت  لیمکت و  - 
تازیهجت تاسیسات و  هبتر  هینبا و 5  لقادح 4  هبتر 

( لوا زاف   ) ناتسلگ رتائت  یفمآ  نلاس و  زیهجت  ریمعت و  یزاسزاب ، - 
تازیهجت تاسیسات و  هبتر  هینبا و 5  لقادح 5  هبتر 

دیدجت درالم ) هزیناکم  تلافسآ  شخپ  یشاپریق و  شارت ، لمح ، هیهت ،  ) ینامیلس دیهش  راولب  یهدناماس  - 
یربارت هار و  لقادح 4  هبتر 

لایر  2.000.000 دانسا : دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

کی یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ  ریبد  زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف -  :: سردآ سردآ

ایو 026-3667339 یلخاد 158   02636658111 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.shahrdarifardis.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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bk.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ یزادنا و  هار  هارمهب  یرونوفاک  هاگتسد  دیرخ 4  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

هار هار وو   زیهجت   زیهجت نیمات ، ، نیمات دیرخ   دیرخ رفن   - - رفن   2 0002000 رثکادح   رثکادح فقس   فقس اتات   نانکراک   نانکراک ثداوح   ثداوح وو   رمع   رمع نامرد ، ، نامرد یلیمکت   یلیمکت همیب   همیب روما   روما ماجنا   ماجنا یراذگاو -  -  یراذگاو ناونع : : ناونع
یهدناماس یهدناماس رتائت -  -  رتائت یفمآ   یفمآ وو   نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت یزاسزاب ، ، یزاسزاب هلحم -  -  هلحم یارس   یارس نامتخاس   نامتخاس زیهجت   زیهجت وو   لیمکت   لیمکت رتنس   - - رتنس اتید   اتید وو ...  ...  یدنبرکیپ   یدنبرکیپ یزادنا ، ، یزادنا

 ( ( هزیناکم هزیناکم تلافسآ   تلافسآ شخپ   شخپ وو   یشاپریق   یشاپریق شارت ، ، شارت لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت )) راولب   راولب
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شزومآ شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار هارمهب   هارمهب یرونوفاک   یرونوفاک هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

148-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15:30  زا  هصقانم  دانسا  ذخا   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/23 تعاس 14:00  تیاغل   1401/09/16

یلم شالت   :: عبنم تعاسعبنم هصقانم  دانسا  لیوحت  تلهم  نیرخآ   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/03  14:00

6019365 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/04دکدک   تعاس 09:00  تاکاپ  ییاشگزاب   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  هصقانم ،  یرازگرب  قیرط  زا  لیذ  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  ار  قوف  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  نامیپ 6  تدم  لایر -  دروآرب 39.991.733.360  غلبم  ناگزمره -  ناتسا  یظافحتسا  یاهروحم  هزوح  رد  هحفص  مئالع و  عاونا  یتاعالطا و  ولبات  بصن  لیمکت  - 

یربارت هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 1.999.586.668  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا یاهروحم   یاهروحم هزوح   هزوح ردرد   هحفص   هحفص وو   مئالع   مئالع عاونا   عاونا وو   یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات بصن   بصن لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 111 1
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090723000143 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019426 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دأت  نتشاد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ  دادرارق  کی  لقادح  یارجا  هقباس 

ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه  غارچ  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

72,972,300,000 یلام :  دروآرب 

 3,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,648,615,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/01/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/9/13  تعاس 8   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
15:30

عولط  :: عبنم تعاس 15:30عبنم  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019654 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروارب 77.983  ناتسرال -  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یاههار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 40.293  فداصت -  رپ  عطاقم  طاقن و  تیولوا  اب  اه  هار  یزاس  نمیا  یشک و  طخ  - 

لایر  همان 3.900.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.020.000.000

:: سردآ سردآ

1560-07152241160 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

فداصت فداصت رپرپ   عطاقم   عطاقم وو   طاقن   طاقن تیولوا   تیولوا اباب   اهاه   هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یشک   یشک طخطخ   اههار -  -  اههار یرارطضا   یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1313
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001090723000144 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020316 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ییامنهار  غارچ  رلرتنک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,410,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   152,050,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/01/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

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

یا هلحرمکی  لوا  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش لوا  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم یهگآعبنم مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000 دروارب غلبم 

 - کناب تسپ  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس ردرد   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1515

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

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

2001003721000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره  بایت و  ردانب  ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

رنهاب دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق  نادیم  بنج  نارادساپ  راولب   ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/66 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم :: 1401/09/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020372 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دزمتسد حلاصم و  لماش  کیفارت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  نامتخاس  زیهجت  تخاس و  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لای 650/000/000 ر  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناشاک یرادرهش   :: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

ردانب ردانب ( ( cctvcctv  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن ناونع : : ناونع 1616

لرتنک لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نامتخاس   نامتخاس زیهجت   زیهجت وو   تخاس   تخاس ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717

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

یا هلحرم  کی  هدرشف )  یفیک (  یبایزرا  اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020537 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 8   - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره بایت و  ردانب  ( cctv  ) هتسبرادم یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رنهاب دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق  نادیم  نارادساپ  راولب  سابعردنب  رهش  ناگزمره  ناتسا  سردآ   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934  - 07632129271 :: 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

رهش6020538 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردانب ردانب ( ( cctvcctv  ) ) هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1818

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

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

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

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

6018881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  کرادم  هیلک 
ددرگ یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف 

1101000002000101 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-SD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زادرپ نما  یرازفا 

ددع 1350 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  کرادم  هیلک 
ددرگ یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک طقف   طقف ددرگ   ددرگ تسویپ   تسویپ هدش   هدش اضما   اضما وو   رهم   رهم کرادم   کرادم هیلک   هیلک شیوداپ   شیوداپ ینامزاس   ینامزاس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ

1919
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زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک هعسوت  یزاس و  دنتسم  یناسر ، زور  هب  شیاپ ، یزاس ، نما  یزاس ، هنیهب  ینف ، هرواشم  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهنامتخاس هکبش  تخاسریز 

1101005609000085 زاین :  هرامش 
زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09166415637 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک بالضاف  بآ و  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6019401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هزورپ  یزاس  هدامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001095000017 زاین :  هرامش 

یصصخت ردام  روشک   بالضاف  بآ و  یسدنهم   تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ههام هسدادرارق  1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مولعرحب یاقآ  یگنهامه  تهج  تسویپ  لیاف  قبط  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615441 یتسپ :  دک  هداز ،  هللادبع  ناردارب  دیهش  زرواشک خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89604614-021  ، 88953321-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953329-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هعسوت   هعسوت وو   یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم یناسر ، ، یناسر زور   زور هبهب   شیاپ ، ، شیاپ یزاس ، ، یزاس نما   نما یزاس ، ، یزاس هنیهب   هنیهب ینف ، ، ینف هرواشم   هرواشم وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یدنبرکیپ ، ، یدنبرکیپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
اهنامتخاس اهنامتخاس هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز

2020

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ هژورپ -  -  هژورپ یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 117 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qv4ydmcvdwphv?user=37505&ntc=6019075
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6019075?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jzngz4pa2z7qd?user=37505&ntc=6019401
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6019401?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارشو  تاصخشم  قبط  یهاگدورف  یسکاتو  میس 133  یب  یسکات  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000218 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  دیراورم  باسح  هناماس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون تاکرادت  دیرخ و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیراورم باسح  هناماس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکرب  - روشک یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  ای   - روشک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  یدنب  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمدادرارق تروصب  ارجا   - ددرگ یراذگراب  امتح  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

6019675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ طیارشو   طیارشو تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یهاگدورف   یهاگدورف یسکاتو   یسکاتو میس  133133   میس یبیب   یسکات   یسکات هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

 ( -  ( - سوام سوام وو   دروبیک   دروبیک تستس   یسم -  -  یسم قرب   قرب میس   میس  -  - USBUSB  لباک لباک  -  - HDMIHDMI لباک   لباک یدید -  -  یویو   یدید   رازفا -  -  رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب رتویپماک (  (  رتویپماک یبناج   یبناج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
وسوس راهچ   راهچ یتشوگ   یتشوگ چیپ   چیپ

2323
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.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) رتویپماک یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003031 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ ایوپ  یاه  لح  هار  هدننک  هضرع  عجرم  بیس  یتراجت  مان  ید  یس  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  کینیلک  تیریدم  ناونع  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دنهس شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  هدنزاس  عجرم  دنهس 
هتسب 2 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   20X-DRU840A لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   20X-DRUV200-IDE لدم لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 12 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 1 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0660706 حرط ناشفا  یسم 1  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 10 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا  ییاکیرمآ  لدم   mm 100 لک لوط   mm 10 رس زیاس  وسراهچ  یتشوگ  چیپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

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

یهاوگ دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  هزاب  رد  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یماکداش ) مناخ   ) هرامش 09151861728 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 400 دادعت.هلاس سنسیال 3 شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000048 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 3 هیوست  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66704805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 400400 دادعت.هلاس دادعت.هلاس سنسیال  33 سنسیال شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2424
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع شخ 4000 دض  یکیتسالپ  رواک  .2 ددع دادعت 4000 هب  لصا  ینوس  ایو  اتید  رتکد  ماخ  ید  یس  .1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000544 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینایجاح نامحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   X100 لدم هنایار  رتیار  ید  یس  الاک :  مان 

هاگتسد 4000 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   VIGISOFT یتراجت مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 2  رواک  یدنب  هتسب  عون  بآ  یاهرگالاتید  تامیظنت  لرتنک و  ناونع  ید  یس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هدیا سیدنت  نیتبآ  هدننک 

هتسب 4000 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لاوس  هنوگره   / دوب دهاوخ  ههام  تدمب 3 هیوست  یزکرم  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  / دشابیم هدنشورف  هدعب  لمح  هیارک   / دشابیم هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09143098405 تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  دامرف  لصاح  سامت  یوسوم  یاقآ  رابنا  لوسم  اب  تساوخ  رد  دروم 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهرگالاتید یاهرگالاتید تامیظنت   تامیظنت وو   لرتنک   لرتنک ناونع   ناونع یدید   یسیس   رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب هنایار - - هنایار رتیار   رتیار یدید   یسیس   -- شخشخ دضدض   یکیتسالپ   یکیتسالپ رواک   رواک  - - ماخ ماخ یدید   یسیس   ناونع : : ناونع
بآبآ

2525
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس  e1 تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000405 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   SP-SFA1-AS5A55K9 لدم هکبش  لاوریاف  کپ  سیورس  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  روپ  بیرغ  یاقآ   071  - نفلت 38132237 هرامش  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاتغج مورکورف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6019891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تنیالک هاگتسد  یزاجم و 30  رورس  هاگتسد   10  ) تنیالک هاگتسد  تهج 40  هلاس  کی  هکبش  تحت  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095292000008 زاین :  هرامش 

یاتغج مورکورف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Advanced Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یاتغج رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9641171616 یتسپ :  دک  یاتغج ،  مورکورف  عمتجم  یاتغج  ناتسرهش  یوضر  ناسارخ  یاتغج ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45623303-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45623306-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس   e1e1 تراک   تراک ناونع : : ناونع 2626

(( تنیالک تنیالک هاگتسد   هاگتسد   3030 وو   یزاجم   یزاجم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   1010  ) ) تنیالک تنیالک هاگتسد   هاگتسد   4040 تهج   تهج هلاس   هلاس کیکی   هکبش   هکبش تحت   تحت سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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باراد انیس  نبا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب بصن  زا  دعب  ینابیتشپ  یتناراگ و  یاراد  هدش  رکذ  لدم  ناوخ  تراک  هاگتسد  ددع  دادعت 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092629000011 زاین :  هرامش 

باراد انیس  نبا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
نمیا کشوک  رادنپ  هدننک  هضرع  عجرم  نمیا  کشوک  رادنپ  هدنزاس  عجرم  + Bio-SCR لدم  Bio Combo Reader نمیا ناوخ  تراک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب بصن  زا  دعب  ینابیتشپ  یتناراگ و  یاراد  هدش  رکذ  لدم  ناوخ  تراک  هاگتسد  ددع  دادعت 12   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481668377 یتسپ :  دک  باراد ،  انیس  نبا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  اردص -  راولب  یاهتنا  نارادرس - نادیم  باراد -  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53560745-071  ، 53560744-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53560742-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هدنورپ  یکینورتکلا  تبث  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000283 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هناماس 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یرازگراب  تمیق و  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  رد  جردنم  تامدخ  حرش  تامازلا و  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  و 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب بصن   بصن زازا   دعب   دعب ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد هدش   هدش رکذ   رکذ لدم   لدم ناوخ   ناوخ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع   1212 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 2828

اهاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( PACS) یناتسرامیب یتاعالطا  متسیس  هچراپکیرازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  بصنودیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئمهب ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  یباوختخت  ناتسرامیب 32  تهج 

1101004510000238 زاین :  هرامش 
جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  سکپ  لادم  یتراجت  مان  یددع  رواک 1  یدنب  هتسب  عون   ME-PACS لدم یکشزپ  ریواصت  تیریدم  ویشرآ و  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
کینورتکلا لادم  یسدنهم  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

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

دوش هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس مساق  دیهش  ناتسرامیب   his تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000237 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه هداد  دنویپ  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  دنویپ  -HIS یتراجت مان  ناتسرامیب  متسیس  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

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

09171433753 .تسا یمازلا  روتکاف  شیپ.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( PACSPACS )) یناتسرامیب یناتسرامیب یتاعالطا   یتاعالطا متسیس   متسیس هچراپکیرازفا   هچراپکیرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ وو   بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع 3030

HISHIS یتراجت   یتراجت مان   مان ناتسرامیب   ناتسرامیب متسیس   متسیس هکبش   هکبش تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس ود  هربراک  شیوداپ 25  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000149 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هخسن و کت  یراذگ  تمیق  زا  ددرگ و  جرد  هربراک  هلاس 25  سوریو 2  یتنا  ییاهن  تمیق  تسویپ .  لیاف  رد  تاحیضوت   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش بانتجا  .... 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81752173-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یا  هقطنم  با   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   ) رورس تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  شیاپ و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001076000090 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناماس بآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناگربا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  تاعالطا  عیمجت  یواک و  هداد  نیالنآ و  شیاپ  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناگربا
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  قبط   ) رورس تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  شیاپ و  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188866789 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ینیمخ - ماما  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669021-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667261-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس ودود   هربراک   هربراک   2525 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3232

رورس رورس تنیالک   تنیالک تاطابترا   تاطابترا زاس   زاس نما   نما وو   شیاپ   شیاپ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دریگ یم  ماجنا  دیرخ  تفن  ترازو  تسارح  دأت  دروم  عبانم  زا  ناوخ  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000186 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   CD وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و  راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اواف رتسگ  مایپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اواف  رتسگ  مایپ  هدننک 
هتسب 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ دهعت  کرادم  نامه  ساسا  رب  الاک  هئارا  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  کرادم  تاجردنم  قباطم  ًانیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخن  یسررب  لباق  تمیق  تاداهنشیپ  نآ  مامضنا  مدع  تروص  هدوب و  یمازلا  تسویپ  تاجردنم  ساسا  رب  تادهعت  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

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

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم تسویپ  لیاف  رد  تکرش  طیارش  تساوخرد و  حرش  * ایدپ نآرق  هناماس  یزادنا  هار  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایئاسراپ یاقآ  02167612906- یراوسهاش مناخ  02167612911 نفلت ؛ دشابیم

1101005026000035 زاین :  هرامش 
روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرود 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66970777-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66970777-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   جورخ   جورخ وو   دورو   دورو راکدوخ   راکدوخ تبث   تبث اهاه   وردوخ   وردوخ کالپ   کالپ دنمشوه   دنمشوه ییاسانش   ییاسانش رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3434

نآرق نآرق هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 117 ھحفص 26 
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یرادهار  ناگوان  بایدر  یاههاگتسد  تاعاطا  طخرب  لاسرا  ینا و  ـ بیتشپ ، یراد ـ هگن ، بصن ، ییوردوخ بایهر  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  70 نیگنس .) نیگنس و  همین  ، کبس ) FMS هناماس

1101001162000184 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشر رد  یراکنامیپ  تیحالص  ربتعم  همانیهاوگ  ای  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  کیتامروفنا  یلاع  یاروشزا  تیحالص  ربتعم و  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب یرادهار   یرادهار ناگوان   ناگوان بایدر   بایدر یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعاطا   تاعاطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   ینا   ینا ــ بیتشپ بیتشپ ،، یراد یراد ــ هگن هگن ،، بصن بصن ،، ییوردوخ ییوردوخ بایهر   بایهر تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
FMSFMS هناماس   هناماس

3636

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

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

زا 117 ھحفص 27 
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ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هناسر  یاه  هحفص  اه و  لاناک  رد  تاغیلبت  یناسر و  عالطا  تهج  لاتیجید  یتاغیلبت  نلپ  نشکا  لازوپورپ و  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدج تمدخ  عوضوم  اب  یزاجم  یاضف  رد  یربخ  یداصتقا و 

1101003163000092 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
نیپمک 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهتنا رد  روتکاف  هرقف  کی  رد  کناب  یعامتجا  یاه  هکبش  هورگ  طسوت  هدش  هتساوخ  روما  یمامت  ماجنا  دات  اب  ییاهن  غلبم  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینایب 60994087 .دوش  تیور  تسویپ  لیاف  .دوش  یم  تخادرپ  نیپمک 

1135931596 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  لک  هرادا  - ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  - یسودرف نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993859-021  ، 60992351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738606-021 :: 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

هکبش6018867 یاهسیورس  ینابیتشپ  هحفص 69)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددرت6019448 یاهتیگ  لرتنک  هناماس  یرادهگن  یاهمتسیسینابیتشپ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ییاسانش و6019649 روظنم  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یمامت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
فلخت تبث  یوردوخ  یور  رب  بصن  تهج  اتسیا  یگدننار  تافلخت  یناوخ  کالپ 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یداصتقا یداصتقا یاه   یاه هناسر   هناسر یاه   یاه هحفص   هحفص وو   اهاه   لاناک   لاناک ردرد   تاغیلبت   تاغیلبت وو   یناسر   یناسر عالطا   عالطا تهج   تهج لاتیجید   لاتیجید یتاغیلبت   یتاغیلبت نلپ   نلپ نشکا   نشکا وو   لازوپورپ   لازوپورپ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
دیدج دیدج تمدخ   تمدخ عوضوم   عوضوم اباب   یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف ردرد   یربخ   یربخ وو  
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نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1299017 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/09/14 زا   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

msc _ 1024gc یلرتنک تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دشاب یم  هباشم  هدش  فیرعت  دک  ناریا   " plc یولبات ددع  نشکتورپ E1 و5  لانیمرت  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تقیقح 054-31137070 یاقآ  ینف :  سانشراک 

1101001503000422 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دراهتشا ولبات  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   2600x1000x1200 mm زیاس  TTC لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک یراذگاو  .تسیمازلا  هناماس  رد  حالصیذ  عجارم  زا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  ، تسویپ طیارش  قبط  تمیق  زیلانا  وداهنشیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یتساوخرد  کرادم  هئارا  هب  طونم 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

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

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

msc _ 1024gcmsc _ 1024gc یلرتنک   یلرتنک تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

TTCTTC  لدم لدم   PLCPLC  لرتنک لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3939
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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 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0106148001  هرامش  یرتویپماک ) متسیس   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985007037 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  قیقد  رازبا  رترب  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   BK7103 لدم تخوس  نزاخم  لرتنک  یریگ و  هزادنا  جنس  حطس  لماک  درب  ردام  الاک :  مان 
قیقد رازبا  رترب 

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

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AV3200SU لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

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

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یناخترف یدارم  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   RICOH/NRG یتراجت مان   MP7001 لدم رنکسا  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 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

لرتنک لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا جنس   جنس حطس   حطس لماک   لماک درب   درب ردام   ردام رنکسا -  -  رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   یپک   یپک هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد روتینام -  -  روتینام یایا -  -  هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع
نزاخم نزاخم
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نامرک قرب  دیلوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-27-1399-616 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6020482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوک پیرت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعحارم  تسویپ  هب  ....و  لوژام  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001208 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبآ جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدنزاس  عجرم  یبآ  جاوما  یتراجت  مان   ABAIS2R0824B لدم  ma 4-20 تراه هلاناک   DCS 8 گولانآ یدورو  لوژام  الاک :  مان 

یبآ جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوک لیوک پیرت   پیرت ناونع : : ناونع 4141

تراه تراه هلاناک   هلاناک   DCS 8DCS 8 گولانآ   گولانآ یدورو   یدورو لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4242
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6020627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلدرب نلآ  نابیتشپ  لاتیجید و  یاه  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000322 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  متسیس  هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALSPA320-LC105 لدم  PLC هلاناک لاتیجید 16  یجورخ  لوژام  الاک :  مان 

متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  متسیس  هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALSPA320-LE108 لدم  PLC هلاناک لاتیجید 16  یدورو  لوژام  الاک :  مان 

متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

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

.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  .ددرگ  یراذگراب  میظنت و  تسویپ  حرش  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  هلاناک هلاناک   1616 لاتیجید   لاتیجید یدورو   یدورو لوژام   لوژام یلدرب -  -  یلدرب نلآ   نلآ نابیتشپ   نابیتشپ وو   لاتیجید   لاتیجید یاه   یاه لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4343
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص لرتنک  درب  یتعنص و  یاهروتسیریات  بصن  لمح و   ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000155 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتعنص لرتنک  درب  یتعنص و  یاهروتسیریات  بصن  لمح و   ، هیهت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52654517-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6020642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب 03531672220- هرهب  رب  تراظن  رتفد  زا  هیدات  ذخا  یگنهامه و  اب  ورین  ترازو  دات  دروم  یفارگ  ومرت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( نیزرف روپ  سدنهم  09130022300

1101005066000630 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9885 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD

ددع 4 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یرادرب 09130022300-03531672220 هرهب  رب  تراظن  رتفد  زا  هیدات  ذخا  یگنهامه و  اب  ورین  ترازو  دات  دروم  یفارگ  ومرت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( نیزرف روپ 

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

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص لرتنک   لرتنک درب   درب وو   یتعنص   یتعنص یاهروتسیریات   یاهروتسیریات بصن   بصن وو   لمح   لمح  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 4444

نژیوومرت نژیوومرت یترارح   یترارح یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت یفارگومرت   یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4545
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سدق یرادنامرف   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لرتنک  تس  یزادنا و  هار  بصن  پمپ و  هیال و  هس  یرتیل   1000 رکنات کایرآ -  لنپ  هاگتسد  لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تسیل  قبط   ) ..تالاصتا هارمه 

1101093327000024 زاین :  هرامش 
سدق یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

یناشن شتآ  پمپ  هعومجم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

..تالاصتا هارمه  هب  لرتنک  تس  یزادنا و  هار  بصن  پمپ و  هیال و  هس  یرتیل   1000 رکنات کایرآ -  لنپ  هاگتسد  لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ تسیل  قبط  )

3754113963 یتسپ :  دک  سدق ،  یرادنامرف  هدازماما  راولب  یادتبا  سدق  رهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46820500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46825299-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب لرتنک   لرتنک تستس   وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   پمپ   پمپ وو   هیال   هیال هسهس   یرتیل   یرتیل   10001000 رکنات رکنات کایرآ -  -  کایرآ لنپ   لنپ هاگتسد   هاگتسد لماش   لماش یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
تالاصتا تالاصتا هارمه   هارمه

4646
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001300 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یژرنا نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نابامرگ  یتراجت  مان   EMS 505 لدم مرگ  بآ  هناخ  روتوم  دنمشوه  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت.دشاب 53183711 یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد.دشاب  یم  تسویپاضاقت  لصا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مرگ مرگ بآبآ   هناخ   هناخ روتوم   روتوم دنمشوه   دنمشوه رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 4747
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  یتسویپ  تسیل  هب  هعجارم   - دروم ینامرد 2  زکارم  قیرح  ءافطاو  مالعا  یاهمتسیس  سیورسو  ریمعت  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا 

1101005934000911 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم هارمه  اب  شسرپو  ییامنهار  تهج  - دسرب رظان  سانشراک  دات  هب  دیاب  راک   - تسا یمازلا  یتسویپ  تسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163080496 یرون

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: 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

نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6018963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هاگشناد ینف  رتفد  دات  دروم  - Edwards system technology Quick start-4 قیرح مالعا  متسیس  یلک  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپزاب 6 

1101092647000407 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: 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

ینامرد ینامرد زکارم   زکارم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4848

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یلک   یلک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4949
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ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09385386410 هب  یمیرک  یاقآ  دحاو  سر  اب  رتشیب  تاعالطا  ذخا  تهج   EPC قیرح نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093266000938 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337876-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: 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

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخرس هاگشیالاپ  زاف 1  نزاخم  قیرح  ءافطا  متسیس  یحارط  لیمکت  یرگنزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000276 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هلحرم 4 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نوخرس هاگشیالاپ  زاف 1  نزاخم  قیرح  ءافطا  متسیس  یحارط  لیمکت  یرگنزاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192641-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: 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

EPCEPC  قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5050

نوخرس نوخرس هاگشیالاپ   هاگشیالاپ   11 زاف   زاف نزاخم   نزاخم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یحارط   یحارط لیمکت   لیمکت وو   یرگنزاب   یرگنزاب ناونع : : ناونع 5151
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زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیماظن تفن  رابنا  تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000147 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش دیق  زین  سامت  هارمه  نفلت  انمض.ددرگ  تسویپ  ءاضما و  رهم و  مالعتسا  دانسا  یداهنشیپ و  خرن  زیلانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: 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

هیماظن هیماظن تفن   تفن رابنا   رابنا تارباخم   تارباخم نامتخاس   نامتخاس وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تسارح ،  ،  تسارح گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 117 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y9afuvqks2ucd?user=37505&ntc=6020315
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6020315?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف تسب  هارمه  هب  ( UL/LISTED دارگیتناس هجرد  یترارح 88  یطخ  روتکتد   ) قیرح نالعا  متسیس   LHD لباک رتم   400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  قبط  بصن - اب  هجرد 1  شفنب  ءاروام  دض 

1101001105002621 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MOLAVI AND MAHDAVI TRADING Co.L.L.C یتراجت مان   I-9105R لدم میب  یطخ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
شیدنا رورس 

ددع 400 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تفن   AVL تسیل رد  امازلا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لاعف  یگدنیامن  یاراد  ای  رقتسم  ناهفصا  رهش  رد  هدننک  نیمات 

یربکا 33960057 دیرخ  روما  یحایر 031-33960950 ، بصن  الاک و  ینف  یگنهامه 
دوش تسویپ  هناماس  رد  تاصخشم  دنرب و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ 

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس   LHDLHD  لباک لباک رتم   رتم   400400 ناونع : : ناونع 5353

لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه -- باتکسد باتکسد مرمر   -- رتویپماک رتویپماک سیک   سیک -- دربردام دربردام -- یزکرم یزکرم هدنزادرپ   هدنزادرپ -- هیذغت هیذغت عبنم   عبنم -- رنکسا رنکسا -- روتینام روتینام -- رتنیرپ رتنیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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اب لانرتنیا  کسید  دراه  - باتکسد مر  - رتویپماک سیک  - دربردام - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا.یتسویپ  تاصخشم 

1101091797000085 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
کاندرهاط امه  هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   FUJITSU یتراجت مان   FI6130 لدم یا  هفرح  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-M2025CX لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

سراف جیلخ  نایهار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AC/DC لدم  W 300 ناوت رتویپماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 16 کوب تون  دربراک  کسیددراه  عون  هعومجم  الاک :  مان 

تس 24 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   KING PIGEON یتراجت مان   S160A لدم قیرح  مالعا  دربراک  روتپادآ  غارچ و  رد و  روسنس  لرتنک و  تومیر  یزکرم و  هدنزادرپ  هعومجم  الاک :  مان 
کایراس هدننک 

تس 24 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ZEPPELIN هدنزاس عجرم  هنایار  دربراک   SUPAR GAMER لدم  GB 16 تیفرظ هلاناک 3000  کت   DDR4 پاتکسد مر  الاک :  مان 

رنه شقن  کاترف  هدننک  هضرع 
ددع 24 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار همیمض  مرف  هک  ییاه  تساوخرد  هب  ) .دیئامن یراذگراب  هدومن و  اضما  رهم و  ار  دشابیم  ینف  تاصخشم  لماش  هک  تسویپ  مرف  امتح  افطل و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرک 09177420068 هبزور  ( دوش یمن  یگدیسر  دنیامنن  یراذگراب  دات و 

7591683677 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  - یرهطم راولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336902-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336902-074 :: 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
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هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/9/17هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6020595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...( بآ و هلول  لزان  رس  موف   ) ینمیا تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...(  ...( وو بآبآ   هلول   هلول لزان   لزان رسرس   موف   موف )) ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5555

هارمه هارمه هبهب   لیر   لیر زوه   زوه وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هبعج   هبعج هیبعت   هیبعت وو     CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   رتم   رتم   2 00200 ژارتم   ژارتم هبهب   یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   هلول   هلول هعسوت   هعسوت وو   ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع
ریش ریش وو   لزان   لزان گنیش ، ، گنیش

5656
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زوه یناشن و  شتآ  هبعج  هیبعت  زیربت و  هرامش 2   CGS هاگتسیا رد  رتم  ژارتم 200  هب  یناشن  شتآ  بآ  هلول  هعسوت  ءاقترا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریش لزان و  گنیش ، هارمه  هب  لیر 

1101091504000616 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نادابآ نلیتا  یلپ  هلول  تالاصتا و  اپلا   bar 8 راشف یرتم  لوط   mm 63 رطق  PE63 یناسربآ ینلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 
رتم 200 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   AWG لدم یموینیمولآ  یناشن  شتآ  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

یجاپ ینابرق  رسای  هدننک  هضرع  عجرم   LK-VALVE یتراجت مان   bar 10 راشف  in 2 زیاس یزنرب  سنج  یکسید  یناشن  شتآ  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   A.HABERKORN یتراجت مان  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 20 لوط  mm 38 زیاس  PVC سنج نولرپ  خن  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

راکزیهرپ بوقعی 
هتسب 2 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
یمان ناوت  ردآ  هدننک  هضرع  عجرم  یمان  ناوت  ردآ  هدنزاس  عجرم  وکردآ  یتراجت  مان   ATC 1 لدم  60x70x20 cm زیاس یناشن  شتآ  هرقرق  گنلیش و  هبعج  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

لاقتنا طخ  ثادحا  سیورس :  مان 
رتم 200 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33807414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  مالعتسا  طیارش  اب  قباطم  ریرب )  ) روتالوزیا لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002615 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31365156-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

پمپ و6020657 هیال و  هس  یرتیل   1000 رکنات کایرآ -  لنپ  هاگتسد  لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت 
تالاصتا هارمه  هب  لرتنک  تس  یزادنا و  هار  بصن 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( ریرب ریرب  ) ) روتالوزیا روتالوزیا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6019029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ  09123138548 .تسا یمازلا  یگنهامه 

ههام یرابتعا 3  تخادرپ 
1101096102001098 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ابرهک رتسگ  نارهم  هدننک  هضرع  عجرم   HMHM یتراجت مان   S-015007 لدم  HDMI 1/5 m لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان   AE01 لدم  HDMI لانگیس هدننکادج  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
هبارف هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   BLACK MAGIC هدنزاس عجرم   HDMI یتراجت مان   HDMI 6G لدم  HDMI لباک هب   SDI لباک لدبم  الاک :  مان 

متفه ریوصت  ناراک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   EASH 03 لدم  m 5 لوط  HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMIHDMI لباک   لباک هبهب     SDISDI لباک   لباک لدبم   لدبم  -  - HDMIHDMI لانگیس   لانگیس هدننکادج   هدننکادج هاگتسد   هاگتسد  -  - HDMI  1/5 mHDMI  1/5 m  لباک لباک ناونع : : ناونع 5858

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

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

is.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  لیابوم  یاهتیاس  ینارمع  یسدنهم  تامدخ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلامش تشهبیدرا  نابایخ  رد  عقاو  ییاجر  دیهش  نفلت  زکرم  رد  رایس  تاطابترا  ینابیتشپ  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1161656 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bts یاه کار  ضیوتو  ویدار  نتنآ و  شید و  بصنو  لکد  یشک  راچا  حالصا و  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

لیابوم لیابوم یاهتیاس   یاهتیاس ینارمع   ینارمع یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5959

btsbts یاه   یاه کار   کار ضیوتو   ضیوتو ویدار   ویدار وو   نتنآ   نتنآ وو   شید   شید بصنو   بصنو لکد   لکد یشک   یشک راچا   راچا وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 6060

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/51 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/09/19عبنم خیرات 1401/09/12  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  بصن  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

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6019472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسوسپ تسیل  قبط  یتینما (  تازیهجت  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000047 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ یرازگراب  همانسانش  یلم و  تراک  ریوصت   ) دشاب راک  یورین  یفرعم  هب  فظوم  هدننک  نیمات  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یراذگ  راب  زینو  هریدم  تایه  کرادم  واتفا  سیسات و  یهاوگ  همانساسا   ) تکرش هب  طوبرم  دانسا  -2

.دشاب یم  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تماقا  همیب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  -3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 6161

یتارباخم یتارباخم لباک   لباک اهدون -  -  اهدون تست   تست هکبش -  -  هکبش لباک   لباک یتینما - - یتینما تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ود  هقطنم  یرادرهش  رد  هدافتسا  دروم  یتسویپ  لودج  قبط  تاسیسات  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000401 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناجنز ود  هقطنم  یرادرهش  رد  هدافتسا  دروم  یتسویپ  لودج  قبط  تاسیسات  مزاول  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخ  لاطبا  تروصنیا  ریغرد  دامن .  یراذگراب  هناماسرد  سپس  هدومن و  اضما  رهم و  قوف ،  مرف  رد  تمیق  تبث  زا  سپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناجنز ودود   هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش ردرد   هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ لودج   لودج قبط   قبط تاسیسات   تاسیسات مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تمیق  مالعا  روتکاف  شیپ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  تازیهجت  مرتحم  هدننک  نیمات 

1101004813000326 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  ات  لیوحت   - 2

تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 117 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lz9shnvnrcsxd?user=37505&ntc=6019676
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6019676?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکیموس لدم  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000489 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
روتکاف شیپ  رد  یتناراگ  لیوحت و  خیرات  هارمه  هب  لماک  تاصخشم  جرد  تساوخرد و  قباطم  وکیموس  لدم  هکبش  لباک  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
فالک  20 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ظاحل روتکاف  شیپ  رد  یتساوخرد  تاصخشم  دراوم و  دیاب  یمازلا و  روتکاف  شیپ  جرد  .دوش  مالعا  تسویپ  لیاف  قباطم  یتسیاب  تمیق  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  فذح  هلزنم  هب  تیاعر  مدع  .ددرگ 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

3591572-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکیموس وکیموس لدم   لدم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6565
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

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

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

6019851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتارباخم  ویدار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000228 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت   - تسویپ تسیل  قبط  یتخادرپ   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یباختنا  یالاکدک  انمض  ، تسویپ حرش  تاصخشم و  قبط  هکبش  چیئوس  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000525 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنوامد نارتسگ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FG-50B لدم  Fortigate هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم الاکدکزا  -3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهعبافبآ  تکرش  ات  لمح  هنیزه  -2  . یرادا لحارم  ماجناو  داتو  لاسرازا  سپ  هام  2 دقن تخادرپ  هوحن  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادمرد  هارمه  نفلت  هرامش  مالعا  نینچمهو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  -4 .تسا هدش  هدافتسا 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375522-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( زیون زیون دضدض   سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ یتارباخم (  (  یتارباخم ویدار   ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ددع   ددع 11 ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6019940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101001197000078 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رترب هشیدنا  نیوکت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAINET هدنزاس عجرم   GNTU 1520 لدم یتارباخم   G.SHDSL اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715789874 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  رامع  شبن خ  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452950-044  ، 33450580-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33455951-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ خرش  هب   LOOP تاریمعن  fom تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000400 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ خرش  هب   LOOP تاریمعن  fom تراک - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32330031-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم   G.SHDSLG.SHDSL اتید   اتید مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6868

تسویپ تسویپ خرش   خرش هبهب     LOOPLOOP  تاریمعن تاریمعن   fomfom  تراک تراک ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیقب  چوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093703000059 زاین :  هرامش 

تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  ههام و  کی  تخادرپ  .دوشیمن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09367394969 یمطاف یاقا  سامت  هرامش 

7861756447 یتسپ :  دک  تفریج ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  - ینامیلس مساق  جاح  دیهش  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43353297-034  ، 43316491-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43316491-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد روتکاف  شیپ  نایردفص 64573068  سانشراک  .هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل و  اب  قباطم  هکبش  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یاذگراب  هناماس 

1101001017000619 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالقا مالقا هیقب   هیقب وو   چوس   چوس ناونع : : ناونع 7070

هکبش هکبش لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6020229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C2960X-48TD-L وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000111 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  طسوت   updait ios نیمضت اب  یناپمک  بملپو  کپ  وین و  لانیجروا   WS-C2960X-48TD-L وکسیس چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دکناریا  ربتعم ، یتناراگ  یارادو 

دشابیم هباشم  دکناریاو  هتفه  اتیاهن 4 تخادرپ 
دشابیم یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  نتشاد 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: 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 23 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت قرب و  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093427000002 زاین :  هرامش 

ناهفصا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 10 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8163711347 یتسپ :  دک  تفن ،  تکرش  نیزنب  پمپ  یوربور  الاب - عاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36671635-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36671494-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WS-C2960X-48TD-LWS-C2960X-48TD-L وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 7272

نفلت نفلت وو   قرب   قرب یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6020550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  تینوی  هداتسیا 42  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002718 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   600X1075 mm داعبا  BW903A/P9K37A لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تینوی هداتسیا 42  کر   : الاک تاصخشم  / تسیمازلا تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناث رب  تیباگم  فقس 100  ات  ( Dedicated  ) یصاصتخا تروص  هب  دناب  یانهپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  افطل  هنوزفا  لاقتنا  داد  رارق  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101001120000063 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی   4242 هداتسیا   هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 7474

هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   100100 فقس   فقس اتات   ( ( DedicatedDedicated  ) ) یصاصتخا یصاصتخا تروص   تروص هبهب   دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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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 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0010178  هرامش  رتلیف  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101093985007053 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

FLEETGUARD هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   CUMMINS NC900 روتارنژ روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 
یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   INC

ددع 12 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   BARRACUDA یتراجت مان  لدم 610  هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
C695/137 یتراجت مان   kg 25 نلاگ یدنب  هتسب  عون  راگیس  رتلیف  ذغاک  عیام  بسچ  الاک :  مان 

نلاگ 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ایلاتیا هدنزاس  روشک   KALTEK هدنزاس عجرم   g 2500 یکیتسالپ هتسب  یهاگشیامزآ  دربراک  یریگ  بلاق  صوصخم  رمیلپ  یاراد  هدش و  رتلیف  نیفاراپ  الاک :  مان 
سیدابآ بط  نردم  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ایلاتیا هدنزاس  روشک   KALTEK هدنزاس عجرم   g 2500 یکیتسالپ هتسب  یهاگشیامزآ  دربراک  سسورپ  صوصخم  رمیلپ  یاراد  هدش و  رتلیف  نیفاراپ  الاک :  مان 
سیدابآ بط  نردم  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 12 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناهام شات  زر  هدننک  هضرع  عجرم  لسوتوم  یتراجت  مان  نگاو  سکلوف  هورگ  یاهوردوخ  اوه  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمیلپ رمیلپ یاراد   یاراد وو   هدش   هدش رتلیف   رتلیف نیفاراپ   نیفاراپ راگیس   - - راگیس رتلیف   رتلیف ذغاک   ذغاک عیام   عیام بسچ   بسچ  - - هنایار هنایار هکبش   هکبش رتلیف   رتلیف بوبو   روتارنژ -  -  روتارنژ روتوم   روتوم لیئوزاگ   لیئوزاگ رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع
نگاو نگاو سکلوف   سکلوف هورگ   هورگ یاهوردوخ   یاهوردوخ اوه   اوه رتلیف   رتلیف یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ دربراک   دربراک یریگ   یریگ بلاق   بلاق صوصخم   صوصخم

7676
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نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6020623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگا  لصا  رد  جردنم  هریغ  تکوس و  یسکلف -  یتارباخم -  لباک  دنارگل -  هکبش  لباک  یتینما : تازیهجت  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000048 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ یرازگراب  همانسانش  یلم و  تراک  ریوصت   ) دشاب راک  یورین  یفرعم  هب  فظوم  هدننک  نیمات  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یراذگ  راب  زینو  هریدم  تایه  کرادم  واتفا  سیسات و  یهاوگ  همانساسا   ) تکرش هب  طوبرم  دانسا  -2

.دشاب یم  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تماقا  همیب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  -3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکوس تکوس یسکلف -  -  یسکلف یتارباخم -  -  یتارباخم لباک   لباک دنارگل -  -  دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک یتینما : : یتینما تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا تمالس  همیب  لک  هرادا   ) ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابدور هبعش  ناریا  همیب  سا  یپ  وی  کر و  تازیهجت  لاقتنا  یلخاد و  هکبش  یشک  لباک  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001263000032 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن رارق  یسررب  دروم  هدش  لیمکت  تسیل  دقاف  یاه  داهنشیپ  دنیامرف .  مادقا  هناماسرد  یراذگراب  تسویپ و  مرف  لیمکت  هب  تبسن  ناراکنامی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب  یم  تیولوا  رد  یموب  ناراکنامیپ.تفرگ 

ناریا همیب  نامتخاس  یلصم -  یوربور  دابآ -  لیلخ  رابدور -   : دیدزاب تهج  سردآ 

4139663411 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  تکرش  - ینیمخ ماما  نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34275476-013  ، 33251810-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251811-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیب همیب ساسا   یپیپ   ویوی   وو   کرکر   تازیهجت   تازیهجت لاقتنا   لاقتنا وو   یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشاوه یاهرادار  هکبش  نتشاد  هگن  لاعف  تازیهجت و  نیمات   ، یناسرزورب تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003010000007 زاین :  هرامش 

روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

تسویپ تسیل  1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپروتکاف  شیپ  افطل 

.دوب دهاوخ  یدادرارق  تروصب  زور  زا 7 شیب  یروتکاف و  تروصب  هلماعم  زور  7 تدم رد  سانجا  لیوحت  تروص  رد  تخادرپ  هوحن 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070022-021 :: 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

هکبش6018867 یاهسیورس  ینابیتشپ  هحفص 69)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زور6019075 هب  شیاپ ، یزاس ، نما  یزاس ، هنیهب  ینف ، هرواشم  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، دادرارق 
اهنامتخاس هکبش  تخاسریز  لماک  هعسوت  یزاس و  دنتسم  یناسر ،

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6019633 - لسکیپاگم 5 نژیوکیاه ماد  نیبرود  -NVR هاگتسد - چیئوس باه.هکبش  تازیهجت 
لسکیپاگم تلوب 5

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییاسانش و6019649 روظنم  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یمامت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
فلخت تبث  یوردوخ  یور  رب  بصن  تهج  اتسیا  یگدننار  تافلخت  یناوخ  کالپ 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6019690 400 دادعت.هلاس سنسیال 3 شیوداپ  سوریو  هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس6019823  e1 هحفص 15)تراک یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یسانشاوه یسانشاوه یاهرادار   یاهرادار هکبش   هکبش نتشاد   نتشاد هگن   هگن لاعف   لاعف وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات  ، ، یناسرزورب یناسرزورب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7979

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

یزاجم و 601989130 رورس  هاگتسد   10  ) تنیالک هاگتسد  تهج 40  هلاس  کی  هکبش  تحت  سنسیال 
( تنیالک هاگتسد 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6020245 تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  شیاپ و  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6020335 بصن  مالقا  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6020627PLC هلاناک لاتیجید 16  یدورو  لوژام  یلدرب -  نلآ  نابیتشپ  لاتیجید و  یاه  هحفص 28)لوژام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاعاطا6020632 طخرب  لاسرا  ینا و  ـ بیتشپ ، یراد ـ هگن ، بصن ، ییوردوخ بایهر  تازیهجت  هیهت 
FMS هناماس هب  یرادهار  ناگوان  بایدر  یاههاگتسد 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه و6020682 لاناک  رد  تاغیلبت  یناسر و  عالطا  تهج  لاتیجید  یتاغیلبت  نلپ  نشکا  لازوپورپ و  هئارا 
دیدج تمدخ  عوضوم  اب  یزاجم  یاضف  رد  یربخ  یداصتقا و  یاه  هناسر  یاه  هحفص 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  یناریا  دنمشوه  درب  یپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000281 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
ابص رتسگ  هموظنم  هدننک  هضرع  عجرم   VTRON یتراجت مان   C-SX673 لدم رگشیامن  یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه.رابنادیسر  زادعب  یراکزور  35 یرابتعادیرخ.تسا هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  یناریا  دنمشوه  درب  یپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731312252 .تسیمازلا یلام  ینف و  ندومن  تسویپ.هیولسع  1 زاف رابنا  هب  لیوحت.هدننک  نیمات 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه درب   درب یپک   یپک رگشیامن -  -  رگشیامن یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6018876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000071 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط جنس (  (  جنس تعرس   تعرس نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 8181
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یقرب (  یا  هبرگ  مشچ  اب  سوق  هیشاح  یزاس  راکشآ  یبیلص و  ولبات  یاه  هیاپ  بصن  یحارط و  اب  ریسم  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ

1101003205000069 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط یقرب (  (  یقرب یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ اباب   سوق   سوق هیشاح   هیشاح یزاس   یزاس راکشآ   راکشآ وو   یبیلص   یبیلص ولبات   ولبات یاه   یاه هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   یحارط   یحارط اباب   ریسم   ریسم یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع
 ( ( تسویپ تسویپ

8282
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هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طاسقا تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شابیم

1201050273000027 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تمیق داهنشیپ  هئارا  تهج  ، شابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت  - 
دشابیم دات  دروم  روتکاف  شیپ  هئارا  اب  یلک و  تروص  هب  تمیق  ، ددرگ هدافتسا  دک 2362200675720002  ناریا  زا  طقف 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  ربارب   1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا تهج  ، شابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  دروم  روتکاف  شیپ  هئارا  اب  یلک و  تروص  هب  تمیق  ، ددرگ هدافتسا  دک 2362200675720002  ناریا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ 

6713838477 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  خلت -  کشا  دبهش  نابایخ  ریدغ - نادیم  تمس  هب  باون  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213737-083  ، 37272050-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37272050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8383
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دابآ فجن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار تافلخت  یناوخ  کالپ  ییاسانش و  روظنم  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یمامت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فلخت تبث  یوردوخ  یور  رب  بصن  تهج  اتسیا 

1101090286000051 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  دابا  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نوتلآ  یتراجت  مان   AT-ST25 لدم ریسم  لرتنک  ولبات  هبعج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب اددجم  هتشون و  ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  یداهنشیپ  تمیق  تسیمازلا.دشاب  یم  تسویپ  مرف  رد  تاعالطا  هیلک.تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دامن 

8514614661 یتسپ :  دک  دابآ ،  فجن  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش ، هارراهچ  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ  فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42640041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42640555-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار تافلخت   تافلخت یناوخ   یناوخ کالپ   کالپ وو   ییاسانش   ییاسانش روظنم   روظنم هبهب   یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت یمامت   یمامت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
فلخت فلخت تبث   تبث یوردوخ   یوردوخ یور   یور ربرب   بصن   بصن تهج   تهج اتسیا   اتسیا

8484
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تشدرس یرادرهش   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع دادعت 5  هب   DH-SD594301-HC تاصخشم اب  یکیفارت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005977000135 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددع دادعت 5  هب   DH-SD594301-HC تاصخشم اب  یکیفارت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5961744145 یتسپ :  دک  تشدرس ،  یرادرهش  روپ  یلع  دیهش  نابایخ  تشدرس  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44329092-044  ، 44322005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44322997-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنحص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش .هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . هنحص رهش  یتراظن  یریوصت و  شیاپ  یرهش  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  یراذگراب  هناماس  رد 

1101005292000060 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD59430 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک تهج  .بصن  زا  سپ  تخادرپ  طیارشنفلت   . دیامن هیارا  هناماس  رد  ار  تمیق  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  اجکی  تروص  هب  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  ضیوعت و 2  لاس  کی  یتناراگ  رتشیب 09363096409 و 09372774747 و 08348325555  تاعالطا 

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585

رهش رهش یتراظن   یتراظن وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یرهش   یرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدش همیمض  ینف  تاصخشم  قبط   ) یپوکسلت برد  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000294 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرفعج یاقآ  تالاوس 09122412411 هب  ییوگخساپ  تهج  سانشراک  سامت  هرامش  دشاب ،  یم  راکنامیپ  هدهعب  حلاصم   ، مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13:45عبنم  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019141 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر یکج و  ییوزاب  گنیدیالسا  پآ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما موس  هقبط  دابآ  لیکو  هیشاح  وجشناد  نیرنب  پمپ  زا  لبق  هقبط  دیفس 8  نامتخاس  دابآ  لیکو  شبن  دهشم -  یناشن  شتآ  داتس  یمظاک -  یاقا   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ

09159129372 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسلت یپوکسلت برد   برد بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787

یلیر یلیر وو   یکج   یکج ییوزاب   ییوزاب گنیدیالسا   گنیدیالسا پآپآ   لور   لور کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم  51 .ددرت یاهتیگ  لرتنک  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  عوضوم : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  یرازگراب  نامزاس  تساوخرد  دروم  رد  تیلاعف  هب  طوبرم  کرادم  یمامت 

1101093750000032 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادعت 51 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم  51 .ددرت یاهتیگ  لرتنک  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  عوضوم :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هارمه 09125809071 هرامش  .دوش  هتفرگ  سامت  هرامش 81623312  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

.دشابیم یمازلا  یرازگراب  نامزاس  تساوخرد  دروم  رد  تیلاعف  هب  طوبرم  کرادم  یمامت 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ددرت ددرت یاهتیگ   یاهتیگ لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8989

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت هبعش 25  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هغیت لرتنک  تومیر  (2  ) اب ینها  لیر  عبرمرتم  یبیرقت 14  زارتم  هب  دیفس  موینیمولا  یقرب  تاموتا  هرکرک  برد  بصنو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مکحتسم رایسب  سپک  هارمه  هب  هرادجود 

1101090387000036 زاین :  هرامش 
نارهت جنپ  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناهج نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یناهج  نسح  هدنزاس  عجرم  لدم 80   3x4 m زیاس یموینیمولآ  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هرادجود  هغیت  لرتنک  تومیر  (2  ) اب ینها  لیر  عبرمرتم  یبیرقت 14  زارتم  هب  دیفس  موینیمولا  یقرب  تاموتا  هرکرک  برد  بصنو  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیشاب هتشاد  یروضح  امتح  تمیق  زا  لبق  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  یمازلا  یروضح  دیدزاب  انمض  مکحتسم  رایسب  سپک 

1998843111 یتسپ :  دک  شبن 11 ،  یرادرهش  راولب  ورس  راولب  دابا  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22117971-021  ، 22374704-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22365975-021 :: 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

یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سبط  هاگدورف  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000026 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS20-M لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  ینابش  سامت 09155201995  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد.تسویپ  تسیل  قبط.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  ننیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  سبط و  هاگدورف  لیوحت  لحم 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس موینیمولا   موینیمولا یقرب   یقرب تاموتا   تاموتا هرکرک   هرکرک برد   برد بصنو   بصنو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9090

یایا هزاورد   هزاورد ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 117 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7wkulmy4aahcw?user=37505&ntc=6019624
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6019624?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/95pjwquw8cl23?user=37505&ntc=6019994
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6019994?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دنجریب  هاگدورف  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000025 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS10-S لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  ینابش  هرامش 09155201995  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد.تسویپ  تسیل  قبط.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  دنجریب و  هاگدورف  لیوحت  لحم 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کب یرتابددع  یکیناکمورتکلا و1 لفقددع  هارمه 1 هب  ناملآ  prime Drive240 روتارپااب گنیدیالساروتارپاددع  بصنودیرخ 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هدوزفا  شزراابروتکاف  شیپ  - پآ

1101003562000021 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تعنص داهم  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  داهم  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  زیاس   Holux x4 لدم یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  - دشاب شورفزا  سپ  تامدخ  لاس  وروتوم و15 یتناراگ  لاس  5- تاعطق طرشودیق  یب  یتناراگ  لاس  یارادروکذم 2 متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبجر 09112731250 .ددرگ هئارا  کناب  هبددرتراب  نویلیم  یهاوگ 1 - دشابیمالاک لمح  هنیزهو  بصن  ترجا  - الاک تمیق  : لماش یمالعا  تمیق  - دشابیم هدننک  نیمات 

4917898157 یتسپ :  دک  تلادع 37 ،  شبن  - ولبات هار  راهچ  زا  دعب  (- جع  ) رصع یلو  نابایخ  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244356-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32344357-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دنجریب   دنجریب هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 9292

Holux x4Holux x4 لدم   لدم یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب 11 لک  تمیق  دشاب و  بصن  هنیزه  اب  یداهنشیپ  تمیق  تسویپ .  یاهلیاف  تازج  قباطم  اقیقد  یقرب  هرکرک  ددع  دادعت 11  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش جرد  هرکرک  کی  تمیق  ات  میسقت 
1101003255000005 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
این ینارهت  مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S4 لدم یعبرم  رتم  زیاس  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

عبرم رتم  11 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  رد  اهروتوم  اه و  هغیت  تاصخشم  تازج و  یمامت  دشاب .  یتناراگ  لاس  هس  لقادح  یاراد  الاک  هدوب و  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تخادرپ  کناب  سانشراک  دات  بصن و  زا  سپ  غلبم  دشاب .  یم  دوجوم 

3413664339 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  - یدازآ نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33238001-028  ، 33222831-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224131-028 :: 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   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ددع   ددع   1 11 1 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی هکبش 1401 -  یاهسیورس  ینابیتشپ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045001037 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب هئارا و  امازلا  هتشاد و  ار  هکبش  یاهسیورس  تامازلا  مرف  رد  هدش  مالعا  ربتعم  کرادم  طیارش و  تسیابیم  مالعسا  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یمظاک  سدنهم  مناخ  یلخاد 246  یلا 5  نفلت 02833239801  هرامش  اب  لاوس  تروص  رد.دنیامنداتس  هناماس  مالعتسا  رد 

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: 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

هکبش هکبش یاهسیورس   یاهسیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6018932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 15  هب   - هاشنامرک ناتسا  یکشزپماد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003372000028 زاین :  هرامش 

یکشزپماد هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  تاحیضوت  یتساوخرد و  مالقا  -1 - 

.دشاب یم  هاشنامرک  یکشزپماد  لک  هرادا  رد  نآ  لیوحتو  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  - 2
.دامرف لصاح  سامت  یمیهاربارتکد 09351789922  یاقآ  نفلت  هرامش  اب  رتشیب  تاحیضوت  هب  زاین  تروص  رد  -3

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  15 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک  نیمات  ار  زاین  دروم  مالقا  یمامت  هک  دنهدب  داهنشیپ  ییاه  تکرش  ای  یدارفا  اهنت  افطل  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  نفلت  هرامش  رکذ  رهم و  اب  هارمه  ار  روتکاف  امتح  دامن و  دراو  هناماس  رد  ار  غلبم  کی  هدش  هتساوخ  دراوم  مالقا  هیلک  ًافطل  -2

6715848345 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  - مج ماج  راولب  ( تفن  ) نارادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38358864-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38355633-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1515 دادعت   دادعت هبهب    - - هاشنامرک هاشنامرک ناتسا   ناتسا یکشزپماد   یکشزپماد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یناریا  الاک  یتسویپ  تسیل  ربارب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003680000012 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-FD415K-SWPA لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

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

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یناریا  الاک  یتسویپ  تسیل  ربارب  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816153599 یتسپ :  دک  ناتسا ،  لاوحا  تبث  لک  هرادا  تراهم -  نابایخ  سراف -  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294851-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294852-054 :: 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

جدننس تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  زاین  دروم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094154000043 زاین :  هرامش 

جدننس تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  اب  قباطم  زاین  دروم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614617496 یتسپ :  دک  جدننس ،  تشادهب  زکرم   - یناقلاط نابایخ  جدننس ئ- - ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33178844-087  ، 33164473-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33179640-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یناریا   یناریا الاک   الاک یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل ربارب   ربارب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

زاین زاین دروم   دروم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  یهافر  شزومآ و  زکرم  روما و  هرادا  داجس ،  راولب  دهشم ،  بعش  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001135000154 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ قبط  یهافر  شزومآ و  زکرم  روما و  هرادا  داجس ،  راولب  دهشم ،  بعش  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187814571 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  بعشروما  هرادا  - رهمگرزبوراهب لصافدح  - داجسراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37641590-051  ، 37637756-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37646494-051 :: 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

بعش بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسکیپاگم تلوب 5 نیبرود  - لسکیپاگم 5 نژیوکیاه ماد  نیبرود  -NVR هاگتسد - چیئوس باه.هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093779000065 زاین :  هرامش 

جونف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یفیرش هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1810-24  تروپ  باه 16  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نایار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7616NI لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
ایلاد ورین 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   IP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 23 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9946117499 یتسپ :  دک  جونف ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  - ناکشزپ نابایخ  - جونف رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37182770-054  ، 37184004-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37182114-054 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسکیپاگم لسکیپاگم 55 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود -- لسکیپاگم لسکیپاگم 55 نژیوکیاه نژیوکیاه ماد   ماد نیبرود   نیبرود -- NVRNVR هاگتسد هاگتسد -- چیئوس چیئوس باه.هکبش   باه.هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 100100

تلوب تلوب رکنا   رکنا هریگ   هریگ بسچ -  -  بسچ رمیارپ   رمیارپ روتامرآ -  -  روتامرآ نکنک   مخمخ    -  - PVCPVC  هلول هلول هدامآ -  -  هدامآ نتب   نتب  ) ) تسارح تسارح هرادا   هرادا نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   لایرتم   لایرتم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
 ( ( ینامتخاس ینامتخاس حلاصم   حلاصم لژلژ   رواپ   رواپ هدننک   هدننک دنب   دنب بآبآ   نتب -  -  نتب لوکساب   لوکساب یزلف -  -  یزلف

10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متفه هاگشیالاپ  یتعنص  تیاس  رلف  هیحان  رد  تسارح  هرادا  نیبرود  هیاپ  بصن  لایرتم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ هجوت  یتسویپ  یاه  لیاف  هب 
1101096683000527 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نتب دیدس  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  رایع 350  هدامآ  نتب  الاک :  مان 

بعکم رتم  7 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

mm 3/7 تماخض رتسگ  مج  زاریش  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  هنیدآ  یتراجت  مان  یوق  راشف   mm 50 رطق  m 6 لوط  PVC هلول الاک :  مان 
هخاش 3 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
یلقوا نیز  یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   REATECH یتراجت مان  نتراک   MYW-20 لدم روتامرآ  نک  مخ  الاک :  مان 

هاگتسد 500 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

روشک . CHERAY POLYMER CO هدنزاس عجرم  یمیش  این  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 20 یزلف هکشب  یسکوپا  هیاپ  رب  بسچ  رمیارپ  الاک :  مان 
نیچ هدنزاس 

هکشب 12 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ایوپ تعنص  افوکش  هدننک  هضرع  عجرم  یزیر  نتب  یدنب و  بلاق  دربراک   12x150 mm زیاس یزلف  تلوب  رکنا  هریگ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
Ton 60 تیفرظ نیپساک  دنپ  هدننک  هضرع  عجرم   EURO SHAPE لدم لحم  رد  نتب  لوکساب  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ییایمیش یاه  هدروآرف  هدنزاس  عجرم  نامتخاس  ییایمیش  یاه  هدروآرف  یتراجت  مان   kg 23 هبد دک 1000  ینامتخاس  حلاصم  لژ  رواپ  هدننک  دنب  بآ  الاک :  مان 
نامتخاس ییایمیش  یاه  هدروآرف  هدننک  هضرع  عجرم  نامتخاس 

هبد 12 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متفه هاگشیالاپ  یتعنص  تیاس  رلف  هیحان  رد  تسارح  هرادا  نیبرود  هیاپ  بصن  لایرتم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ هجوت  یتسویپ  یاه  لیاف  هب 

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311286-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیبرود دراه  دیرخ 

تسویپ لیاف  رد  طیارش  هیلک 
1101093029000042 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دابا  ضیف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ماهرپ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   S-VISION یتراجت مان   R2008 لدم هتسبرادم  نیبرود  دراه  نودب   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

دیما تراجت 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دابآ ،  ضیف  یرادرهش  هر )  ) ینیمخ ماما  نادیم  دابآ ، ضیف  رهش  تالو ، هم  ناتسرهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9531713316

56722213-051  ، 56722337-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56722338-051 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   طیارش   طیارش هیلک   هیلک نیبرود   نیبرود دراه   دراه دیرخ   دیرخ هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 102102
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا  تسویپ -  تسیل  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000525 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یگرزب هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HFW3200C لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تسویپ -  تسیل  یط  دیرخ  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  دشاب -  کی  هجرد  الاک  دشاب -  درادناتسا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاقآ یضترم  الاک 09354810311  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 45 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222447-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  تشگنا  رثا  هاگتسد  مک و  بو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ ناتسزوخ ناگدنشورف  طقف  / ههام

1101095112000699 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

رود هدننک  هضرع  عجرم  نازیم  یتراجت  مان  لدم 8391  تشگنا  رثا  روسنس  شیازفا  تیلباق  نیبرود و  مک و  بو  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
زربلا یناگرزاب  ناشیدنا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  تشگنا  رثا  هاگتسد  مک و  بو  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  دیاب  روتکافشیپ  ناتسزوخ / ناگدنشورف 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: 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

روسنس روسنس شیازفا   شیازفا تیلباق   تیلباق وو   نیبرود   نیبرود وو   مکمک   بوبو   هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 104104
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  نیبرود  بصن  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000262 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  قبط  تاصخشم  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هتسب - ددع - رتم  1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لاسرا  یفیک  لرتنک  تهج  الاک  هنومن  همیمض و  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201220-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  یهافر  شزومآ و  زکرم  روما و  هرادا  داجس ،  راولب  دهشم ،  بعش  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001135000155 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ قبط  یهافر  شزومآ و  زکرم  روما و  هرادا  داجس ،  راولب  دهشم ،  بعش  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187814571 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  بعشروما  هرادا  - رهمگرزبوراهب لصافدح  - داجسراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37641590-051  ، 37637756-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37646494-051 :: 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

نیبرود نیبرود بصن   بصن مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 106106
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سیرب یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIKVISION iDS- نیبرود  IP تلوب  - SEAGATE SKYHAWK IT دراه لانرتنیا   - HIKVISION DS-7608NI-K18 لاناک  NVR نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و  - 2CD7A46GO/P-IZHS

دشاب یم  یمازلا  درادناتسا  هیدات  تهج :  اهب  مالعتسا 
.دامرف لصاح  سامت  نفلت 09143585168  هرامش  اب  رتشیب  تاحیضوت  هب  زاین  تروص  رد 

1101093345000006 زاین :  هرامش 
نیمن ناتسرهش  جیکلیو  شخب  سیرب  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
1 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نیمن لیبدرا ،  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5633166619 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  نیمن  ناتسرهش  جیکلیو  شخب  سیرب  یرایهد  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32390487-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32390487-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود   IPIP تلوب   تلوب  -  - SEAGATE SKYHAWK ITSEAGATE SKYHAWK IT دراه   دراه لانرتنیا   لانرتنیا  -  - HIKVIS ION DS-7608NI -K18HIKVIS ION DS-7608NI -K18 لاناک   لاناک   NVRNVR نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
 ....  .... وو  -  - HIKVIS ION HIKVIS ION iDS-  2CD7A46GO/P- IZHSiDS-  2CD7A46GO/P- IZHS

107107
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  * دوش جرد  یلک  تمیق   * یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  سنارفنک  متسیس  نیبرود  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض 

1101000001000203 زاین :  هرامش 
یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سراپ  ربیف  ایار  هدنزاس  عجرم  ربیفایار  یتراجت  مان  یتارباخم  تازیهجت  دربراک   SAU-03A-2/4W سیفرتنیا هکبش  لدبم  الاک :  مان 
سراپ ربیف  ایار  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک ، ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  * دوش جرد  یلک  تمیق   * یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  سنارفنک  متسیس  نیبرود  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  دیدزاب  دیلوت  طخ  * دوش همیمض  دیلوت  زوجم   * لخاد دیلوت 

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6018876 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  هحفص 60)تاعطق و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ییاسانش و6019649 روظنم  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یمامت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
فلخت تبث  یوردوخ  یور  رب  بصن  تهج  اتسیا  یگدننار  تافلخت  یناوخ  کالپ 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت6020125 هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش6020225 یتراظن  یریوصت و  شیاپ  یرهش  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 60)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط سنارفنک   سنارفنک متسیس   متسیس نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RES-0036007-F08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم لاسراعبنم هصقانم و  رد  تکرش  یگدامآ  مالعا  دیسررس  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
همانزور رد  هصقانم  جرد  زا  سپ  زور  یراک 10  قباوس  کرادم و 

6019953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAMSON" CONTROL VALVE & ACCESSORIES  " دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 430.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تامدخ  تاکرادت و  هرادا  ناهفصا -  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 5  : یتسپ سردآ   :: سردآ سردآ

:: 03133963332 و 03133963313 نفلت :: www.kala.ir www.eVAT.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 03133964409 و 03133694858 سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/038  / :: م ع ت یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6020469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REACTOR PRODUCTS SEPARATO.comPLETE WITH ACCESSORIES یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sorcirنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6019953SAMSON" CONTROL VALVE & ACCESSORIES  " هحفص 81)دیرخ )  accessaccess

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

لماک6020469 تازیهجت  اب  کیکفت  هاگتسد  هحفص 81)روتکار  )  accessaccess

SAMSON" CONTROL VALVE & ACCESSORIESSAMSON" CONTROL VALVE & ACCESSORIES  " " دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 109109

لماک لماک تازیهجت   تازیهجت اباب   کیکفت   کیکفت هاگتسد   هاگتسد روتکار   روتکار ناونع : : ناونع 1101 10

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 " ) " ) 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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردانب6019914 ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  هحفص 13)تراظن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6020537(cctv  ) هتسبرادم یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هژورپ 
ردانب

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6019768 لیاف  رد  طیارش  هیلک  نیبرود  دراه  دیرخ  هباشم  دک  هحفص 69)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6019633 - لسکیپاگم 5 نژیوکیاه ماد  نیبرود  -NVR هاگتسد - چیئوس باه.هکبش  تازیهجت 
لسکیپاگم تلوب 5

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6020535SEAGATE دراه لانرتنیا   - HIKVISION DS-7608NI-K18 لاناک  NVR نیمات - :
 .... و  - HIKVISION iDS- 2CD7A46GO/P-IZHS نیبرود  IP تلوب  - SKYHAWK IT

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6018963 مالعا  متسیس  یلک  هحفص 35)ریمعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس و6020315 قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  مالعتسا  دیدجت 
هیماظن تفن  رابنا  تارباخم  نامتخاس 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مر6020552 - رتویپماک سیک  - دربردام - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ دیرخ 
لانرتنیا کسید  دراه  - باتکسد

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

یا6019994 هزاورد  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ6020020 تسیل  قبط  دنجریب  هاگدورف  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییاسانش و6019649 روظنم  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یمامت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
فلخت تبث  یوردوخ  یور  رب  بصن  تهج  اتسیا  یگدننار  تافلخت  یناوخ  کالپ 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت6020125 هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت6020523 لرتنک  جورخ و  دورو و  راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب 
وردوخ

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

ددرت6019448 یاهتیگ  لرتنک  هناماس  یرادهگن  یاهمتسیسینابیتشپ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یا6019994 هزاورد  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ6020020 تسیل  قبط  دنجریب  هاگدورف  لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت6020523 لرتنک  جورخ و  دورو و  راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب 
وردوخ

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

ییاسانش و6019649 روظنم  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یمامت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
فلخت تبث  یوردوخ  یور  رب  بصن  تهج  اتسیا  یگدننار  تافلخت  یناوخ  کالپ 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت6020125 هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

یکیفارت6020125 هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6019984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف  امتح  ) تسویپ یاه  لیاف  قبط  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091363000094 زاین :  هرامش 

مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمیلس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   N.S.P یتراجت مان  یزلف  ردنلیس   kg 4 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

یرایهم نیسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  ردنلیس  یتراجت  مان   kg 12 لوسپک یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 25 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
یرایهم نیسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  ردنلیس  یتراجت  مان   kg 6 لوسپک یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

تامدخ شرتسگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   BSEN3 هدنزاس عجرم   IF-EC لدم  kg 6 تیفرظ لوسپک  یتسد  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
رزخ زارف  نمیا 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931415951 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228474-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228020-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددرگ ددرگ هدهاشم   هدهاشم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف امتح   امتح )) تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   - یناشن شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004394 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ROTFIRE یتراجت مان  یدالوف  نزخم   D30-B30-RS لدم  Lit 300 تیفرظ قیرح  ءافطا  لزان  کی  یاراد  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

تراجت یئالط  هریجنز  هدننک  هضرع  عجرم   KIZILATES YANGIN GUVENLIK TEMIZLIK MAKINALARI SALIH POSAC
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ.ددرگیم  فذح  دشابیم و  هدنشورف  فارصنا  هلزنم  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیذغت  مدع  - دوش هعجارم  اضاقت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 *** هباشم دکناریا  .دشابیم  هگنل  ردنب  الاک  لیوحت  لحم.دشابیم 

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

ینامرد6018915 زکارم  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  سیورس  هحفص 35)ریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6018963 مالعا  متسیس  یلک  هحفص 35)ریمعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6019523EPC قیرح نالعا  متسیس  هحفص 35)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نوخرس6019532 هاگشیالاپ  زاف 1  نزاخم  قیرح  ءافطا  متسیس  یحارط  لیمکت  هحفص 35)یرگنزاب و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6019899 ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و   ، هحفص 7)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6019984( ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف  امتح  ) تسویپ یاه  لیاف  قبط  یناشن  شتآ  هحفص 7)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

رورس و6020315 قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  مالعتسا  دیدجت 
هیماظن تفن  رابنا  تارباخم  نامتخاس 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6020451 یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 7)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یاراد یاراد بآبآ   یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یناشن : : یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1121 12

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاراد6020487 بآ  یواح  هدننک  شوماخ  یناشن : شتآ  تازیهجت  هحفص 7)نیمات  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6020517 نالعا  متسیس   LHD لباک رتم  هحفص 35)400  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مر6020552 - رتویپماک سیک  - دربردام - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ دیرخ 
لانرتنیا کسید  دراه  - باتکسد

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6018963 مالعا  متسیس  یلک  هحفص 35)ریمعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6020517 نالعا  متسیس   LHD لباک رتم  هحفص 35)400  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه 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

یکج و6019141 ییوزاب  گنیدیالسا  پآ  لور  کیتاموتا  یاه  برد  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و 
یلیر

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   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 
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6019153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا یلا 75  یاهنویزیولت 42  یارب   TR-160 یلورت لدم  مرآ  ید  یس  لا  نویزیولت  هداتسیا  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000269 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  یمسر  روتکاف  نتشاد  زاین  یلک  حرش  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیفصت 5  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا یرادناتسا   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یشیامن  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004188000112 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-HD1000E لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931688567 یتسپ :  دک  مالیا ،  یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354592-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   7575 یلا   یلا   4242 یاه   یاه نویزیولت   نویزیولت یارب   یارب یدید   یسیس   لالا   نویزیولت   نویزیولت هداتسیا   هداتسیا هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 113113

لاتیجید لاتیجید یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1141 14
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GB 256 هظفاح تراک  هارمه  هب   SX620HS لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000503 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نناک  IXUS80 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: 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

6018876 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  هحفص 60)تاعطق و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6018932 دادعت 15  هب   - هاشنامرک ناتسا  یکشزپماد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 69)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا6019010 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یناریا  الاک  یتسویپ  تسیل  ربارب  هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا6019153 یلا 75  یاه 42  نویزیولت  یارب  ید  یس  لا  نویزیولت  هداتسیا  هحفص 13)هیاپ  نیبرود  ( نیبرود

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

زاین6019479 دروم  تاقلعتم  هتسبرادم و  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6019633 - لسکیپاگم 5 نژیوکیاه ماد  نیبرود  -NVR هاگتسد - چیئوس باه.هکبش  تازیهجت 
لسکیپاگم تلوب 5

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6019647 - روتامرآ نک  مخ   - PVC هلول هدامآ -  نتب   ) تسارح هرادا  نیبرود  هیاپ  بصن  لایرتم و  هیهت 
حلاصم لژ  رواپ  هدننک  دنب  بآ  نتب -  لوکساب  یزلف -  تلوب  رکنا  هریگ  بسچ -  رمیارپ 

 ( ینامتخاس

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6019768 لیاف  رد  طیارش  هیلک  نیبرود  دراه  دیرخ  هباشم  دک  هحفص 69)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

GBGB  256256 هظفاح   هظفاح تراک   تراک هارمه   هارمه هبهب     SX620HSSX620HS لدم   لدم نناک   نناک لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش6019777 هدافتسا  هباشم  دک  زا  تسویپ -  تسیل  قبط  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6019833 یرادربملیف  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ردانب6019914 ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  هحفص 13)تراظن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکیفارت6020125 هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روسنس6020176 شیازفا  تیلباق  نیبرود و  مک و  بو  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هحفص 69)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6020225 یتراظن  یریوصت و  شیاپ  یرهش  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 60)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6020234GB 256 هظفاح تراک  هارمه  هب   SX620HS لدم نناک  لاتیجید  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6020335 بصن  مالقا  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددرت6020523 لرتنک  جورخ و  دورو و  راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب 
وردوخ

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6020535SEAGATE دراه لانرتنیا   - HIKVISION DS-7608NI-K18 لاناک  NVR نیمات - :
 .... و  - HIKVISION iDS- 2CD7A46GO/P-IZHS نیبرود  IP تلوب  - SKYHAWK IT

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6020537(cctv  ) هتسبرادم یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هژورپ 
ردانب

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6020538 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ6020598 تاصخشم  تسیل و  قبط  سنارفنک  متسیس  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نژیوومرت6020642 یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  هحفص 28)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رورس  دراه  هاگتسد  هد  رورس و  هاگتسد  کی  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060028000010 زاین :  هرامش 

نالیگ هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e لدم رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
TB 2/4 تیفرظ شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قباطم  رورس  دراه  هاگتسد  هد  رورس و  هاگتسد  کی  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4199613769 یتسپ :  دک  نالیگ ،  هاگشناد  عمتجم  - نارهت هداج  رتمولیک 6  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33690604-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33690604-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد هدهد   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

زا 117 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/75jt75d2pnrlw?user=37505&ntc=6019525
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6019525?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

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

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

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

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

6020679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103  : ولناخانیم یاقآ  سانشراک  ددع  دادعت 2  لایرتکاب  یتنآ  هیال  یرتیل 4  نزخم 3000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002629 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نزخم نامداش  هدننک  هضرع  عجرم  نامداش   Lit 3000 تیفرظ ینلیتا  یلپ  سنج  یقفا  هیال  هس  بآ  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ6019525 تاصخشم  قباطم  رورس  دراه  هاگتسد  هد  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 91)دادعت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6020679( بآ یزاس  هریخذ  نزخم  ددع ( دادعت 2  لایرتکاب  یتنآ  هیال  یرتیل 4  هحفص 91)نزخم 3000  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

(( بآبآ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ نزخم   نزخم ددع ( ( ددع   22 دادعت   دادعت لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ هیال   هیال   44 یرتیل   یرتیل   30003000 نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

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

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

6020056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000055 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPE PROLIANT DL380 GEN8 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روهمم هب  مزلم  هدننک  نیمات  ددرگیم  مالعتسا  لاطبا  بجوم  تسویپ  دراوم  تیاعر  مدع  دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  تاصخشم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ردنب و  هرادا  رابنا  لیوحت  لحم  دشابیم  هناماس  رد  یراذگراب  تسویپ و  ندومن 

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

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

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 118118

دروبردام دروبردام هارمه -  -  هارمه هنایار   هنایار کسید -  -  کسید دراه   دراه مرمر -  -  هنایار -  -  هنایار سیک   سیک رورس -  -  رورس هیذغت   - - هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاین دروم  یالاک  دوخ  هن  دنتسه  هباشم  هناماس  رد  هدش  باختنا  یاهالاک  دنا و  هدش  هیمض  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030547000002 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( MAX-(1855 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 R07 2x 587498-B21 X5660 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یشخب ردان  هدننک  هضرع  عجرم   GB 1 تیفرظ  KINGMAX لدم هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  سکم  گنیک  یتراجت  مان   DDR2-800 MHz لدم  GB 2 تیفرظ مر  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD RETAIL PASSPORT BLACK لدم  GB 320 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Intel هدنزاس عجرم   MINI ITX لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   GE 60 Apache/16GB+SSD/128 SSD+1TB لدم  note book هارمه هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 77684850 - دوش هداد  همیمض  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  تمیق و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1148965111 یتسپ :  دک  یشخبناوت پ 336 ،  هدکشناد  هاشیلع  یفص  شبن خ  ناریمش -  چیپ  بالقنا -  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77685017-021  ، 77534600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77644938-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک دات  هب  دیاب  داهنشیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا  بسانم ، دراه  هاگتسد  اب 12  هارمه  یب ، رورس 4  سن  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  لاطبا  تروص  نیا  ریغ  رد  دسرب  ینف 

1101005944000069 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یناسر عالطا  رترب  یاه  هشیدنا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ASROCK یتراجت مان   NAS-9601 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دسرب  ینف  سانشراک  دات  هب  دیاب  داهنشیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا  بسانم ، دراه  هاگتسد  اب 12  هارمه  یب ، رورس 4  سن  هاگتسد  دیرخ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  تروص  نیا 

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ورکیم  رپوس  رورس  رواپ  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000244 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یمرگ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیشیپ هرود  یتایلام  همانراهظا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه هاگتسد   هاگتسد   1212 اباب   هارمه   هارمه یبیب ، ،   44 رورس   رورس سنسن   هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

ورکیم ورکیم رپوس   رپوس رورس   رورس رواپ   رواپ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

تسویپ6019525 تاصخشم  قباطم  رورس  دراه  هاگتسد  هد  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 91)دادعت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاجم و 601989130 رورس  هاگتسد   10  ) تنیالک هاگتسد  تهج 40  هلاس  کی  هکبش  تحت  سنسیال 
( تنیالک هاگتسد 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6020056 هحفص 93)رورس  رورس  ( رورس

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

دروبردام6020178 هارمه -  هنایار  کسید -  دراه  مر -  هنایار -  سیک  رورس -  هیذغت  - هحفص 93)عبنم  رورس  ( رورس

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

رورس6020245 تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  شیاپ و  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دراه6020249 هاگتسد  اب 12  هارمه  یب ، رورس 4  سن  هاگتسد  هحفص 93)دیرخ 3  رورس  ( رورس

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

رورس و6020315 قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  مالعتسا  دیدجت 
هیماظن تفن  رابنا  تارباخم  نامتخاس 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6020517 نالعا  متسیس   LHD لباک رتم  هحفص 35)400  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ورکیم6020709 رپوس  رورس  رواپ  هاگتسد  ود  هحفص 93)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 117 ھحفص 97 

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


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

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

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

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

6019243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HVAC CARRIER تهج امد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000320 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نایل سرتا  اسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایل  سرتا  اسآ  هدنزاس  عجرم  وکسرتا  اسآ  یتراجت  مان   Carrier رلیچ  RSHH79NZ047C لدم امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN THERMOCOUPLE یتراجت مان   TYPE J-K-S-R-T لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 140 دادعت : 

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

.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  .ددرگ  یراذگراب  میظنت و  تسویپ  حرش  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیمسنارت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000406 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاسیا تعنص  ناشخرد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  شیاماس  یتراجت  مان   T124I لدم لاتیجید  روسنس  راهچ  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یزار 07138404288  یاقآ  اب  ینف  تاماهبا  یلیمکت و  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HVAC CARRIERHVAC CARRIER تهج   تهج امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 122122

رتیمسنارت رتیمسنارت ناونع : : ناونع 123123

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

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

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

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

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

6020668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HVAC CARRIER امد روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000326 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نایل سرتا  اسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایل  سرتا  اسآ  هدنزاس  عجرم  وکسرتا  اسآ  یتراجت  مان   Carrier رلیچ  RSHH79NZ047C لدم امد  روسنس  الاک :  مان 

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

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN THERMOCOUPLE یتراجت مان   TYPE J-K-S-R-T لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  .ددرگ  یراذگراب  میظنت و  تسویپ  حرش  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6019243HVAC CARRIER تهج امد  هحفص 97)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هحفص 97)رتیمسنارت6019934 روسنس  ( روسنس

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

روسنس6020176 شیازفا  تیلباق  نیبرود و  مک و  بو  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هحفص 69)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مر6020552 - رتویپماک سیک  - دربردام - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ دیرخ 
لانرتنیا کسید  دراه  - باتکسد

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6020668HVAC CARRIER امد هحفص 97)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

HVAC CARRIERHVAC CARRIER امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6018976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  ههام  یرابتعا 3  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یرورض  تسویپ  کرادم  هدهاشم  روتکاف  شیپ  رودص  تهج 

یزردوگ 09123138548 یاقآ  اب  یگنهامه 
1101096102001089 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

یدازرف هموصعم  هدننک  هضرع  عجرم   WATES یتراجت مان   C561 لدم بآ  طاسبنا  عبنم  یکیتسال  بویت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ طاسبنا   طاسبنا عبنم   عبنم یکیتسال   یکیتسال بویت   بویت میظنت - - میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6019128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  راد  یپوت  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
". تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  "

1101093984001237 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتلد یتراجت  مان  لدم 041  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیابوم 09183353886" .ددرگ  لصاح  سامت  یضاقتم ) هرادا  هدنیامن   ) یجرف سدنهم  اب  یرادا  تعاس  رد  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   " :: 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 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

بآ6018976 طاسبنا  عبنم  یکیتسال  بویت  میظنت - لباق  چیئوس  هحفص 100)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

لدم 6019128041 یچیئوس  هحفص 100)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

نیبرود6019633 - لسکیپاگم 5 نژیوکیاه ماد  نیبرود  -NVR هاگتسد - چیئوس باه.هکبش  تازیهجت 
لسکیپاگم تلوب 5

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6019676 هکبش  اتید  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6019854 چیئوس  ددع  هحفص 43)1 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مالقا6020089 هیقب  هحفص 43)چوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6020229WS-C2960X-48TD-L وکسیس هحفص 43)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

041041 لدم   لدم یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-43-1401-1399-1219-S :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6020567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساربیلاک یهاوگ  هارمه  هب  اکیو  راشف  چوس  جیگ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالقا6020089 هیقب  هحفص 43)چوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6020105 هحفص 43)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6020229WS-C2960X-48TD-L وکسیس هحفص 43)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نویساربیلاک6020567 یهاوگ  هارمه  هب  اکیو  راشف  چوس  جیگ  هحفص 102)نیمات  چوس  ( چوس

نویساربیلاک نویساربیلاک یهاوگ   یهاوگ هارمه   هارمه هبهب   اکیو   اکیو راشف   راشف چوس   چوس جیگ   جیگ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

6018876 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  هحفص 60)تاعطق و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددع6018932 دادعت 15  هب   - هاشنامرک ناتسا  یکشزپماد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 69)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا6019153 یلا 75  یاه 42  نویزیولت  یارب  ید  یس  لا  نویزیولت  هداتسیا  هحفص 13)هیاپ  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6019525 تاصخشم  قباطم  رورس  دراه  هاگتسد  هد  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 91)دادعت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لاتیجید6019833 یرادربملیف  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  روتینام  هاگتسد  رتویپماک و 5  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000105 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  سامت  هرامش   + ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  ، یتسویپ کرادم  ساسا  رب  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   55 وو   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 128128
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6019514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف قاصلا  لیمکت و  / تسویپدادرارق لیاف و  تاصخشم  قباطم  هیاپ  اب  یناریا  ولقود  پورپ  اب  گنیروتینام  لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا دمیآ  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههامود تخادرپ  / یمازلا

1101050270000099 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ // یمازلا یمازلا مرف   مرف قاصلا   قاصلا وو   لیمکت   لیمکت // تسویپدادرارق تسویپدادرارق وو   لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هیاپ   هیاپ اباب   یناریا   یناریا ولقود   ولقود پورپ   پورپ اباب   گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا دمیآ   دمیآ // هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههامود ههامود

129129
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مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  هنایار  تاقلعتم  ریاس  روتینام و  سیک و  هاگتسد  یدقن 6  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003853000074 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GREEN PARS EVO لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

زاوها رتویپماکارف  هدننک 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  یزکرم  رابنا  ات  سنج  لمح  هنیزه  - دنشاب یروانف  تازیهجت  هزوح  رد  تیحالص  یاراد  کیتامروفنا و  یاروش  وضع  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  هباشم  هدش  هداد  دک  ناریا  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  مالیا  ناتسا  شرورپ  شزومآ و 

6931749656 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  رصعیلاو - یرتم  یاهتنا 24  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342279-084  ، 33338172-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332770-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشخر 31137377 مناخ  سانشراک  تسویپ .  طیارش  قبط  یروتینام  ریز  ددع  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000423 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تقیقح یچباتک  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  لدم 801  یزیمور  یرادا  یروتینام  ریز  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمض رد  دشاب  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

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

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هنایار   هنایار تاقلعتم   تاقلعتم ریاس   ریاس وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   66 یدقن   یدقن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

یروتینام یروتینام ریز   ریز ددع   ددع   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131
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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 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948012  هرامش  روتینام ) الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985007044 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  17755DFX لدم  in 17 زیاس یپمال  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روتینام روتینام )) الاک   الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 132132
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا نژیوسکیا 21.5   XS2240 لدم  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000330 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
چنیا نژیوسکیا 21.5   XS2240 لدم  LED روتینام - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  100 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هدنرادهگن  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000852 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS2 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2 1 .52 1 .5 نژیوسکیا   نژیوسکیا   XS2240XS2240 لدم   لدم   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 133133

روتینام روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت .تسیمازلا  ینف  داهنشیپ  لاسرا  .تسویپ  تاصخشم  قبط  هاگتسد  دادعت 30   FULL HD و IPS عون زا  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رارسا یاقآ   08633492836 : 

1101092447001052 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ یراذگراب  مدع.دشاب  یم  ینف  سانشراک  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ  - دشاب یم  رادیرخ  تکرش  رابنا  برد  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رارسا یاقآ   08633492836 سامت :  نفلت  .دشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  زا  فارصنا  هلزنم  هب  ینف 

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

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   3030 دادعت   دادعت   FULL HDFULL HD  وو   IPSIPS عون   عون زازا   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 135135
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091882000063 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   65XVTS200UK لدم چنیا  زیاس 65  دنمشوه  یسمل  هحفص  روتینام  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  قبط  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  تراهم _  نابایخ  سراف _  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816153461

31145201-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294533-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 136136
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طرش دیق  نودب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قبط  لاو  وئدیو  روتینام  هاگتسد   16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - دشاب

1101001010000264 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزیزع اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20mp48 لدم  in 20 زیاس ید  یا  لا  عون  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا دیاب  الاک  - دشاب طرش  دیق  نودب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قبط  لاو  وئدیو  روتینام  هاگتسد   16 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128603098 دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  - دشاب رازاب  کی  هجرد 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  ددع -  تنوکا 5  بلق  راون  لباک  ددع و  تنویب 5  بلق  راون  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000280 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   REE0004EI-V100 هسانش دک  یکشزپ  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد   NIHON KOHDEN رامیب لباک  الاک :  مان 
BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. LTD هدنزاس عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  اب  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38072493-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاو لاو وئدیو   وئدیو روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1616 ناونع : : ناونع 137137

ددع ددع   55 تنوکا   تنوکا بلق   بلق راون   راون لباک   لباک وو   ددع   ددع   55 تنویب   تنویب بلق   بلق راون   راون لباک   لباک ناونع : : ناونع 138138
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اجآ ییاوه  دنفادپ  یورین  یهدنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/09/24هرامش زا 1401/09/20   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6020700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیسیدم هلت  گنیروتینام  هاگتسد  یدادعت  یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رتفد اجآ  ییاوه  دنفادپ  یورین  نامرد  دادما و  تشادهب  هرادا  اجاهن ، تثعب  ناتسرامیب  یتخت ،)  ) زابرس نادیهش  راولب  نیفعضتسم ، جیسب  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ
ات 13 تعاس 9  ییاراد 

ییازریم هاش   09358639030 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

سالپ6019405 یج  روتینام  هاگتسد  رتویپماک و 5  هاگتسد  هحفص 103)دیرخ 3  روتینام  ( روتینام

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

لیاف و6019514 تاصخشم  قباطم  هیاپ  اب  یناریا  ولقود  پورپ  اب  گنیروتینام  لاتف 
دمیآ / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههامود تخادرپ  / یمازلا مرف  قاصلا  لیمکت و  / تسویپدادرارق

یمازلا

هحفص 103) روتینام  ( روتینام

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

لیاف6019565 تاصخشم  قباطم  هنایار  تاقلعتم  ریاس  روتینام و  سیک و  هاگتسد  یدقن 6  دیرخ 
تسویپ

هحفص 103) روتینام  ( روتینام

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

یروتینام6019749 ریز  ددع  هحفص 103)دیرخ 50  روتینام  ( روتینام

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

6019942( روتینام الاک ( هحفص 103)حرش  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6019982 نژیوسکیا 21.5   XS2240 لدم  LED هحفص 103)روتینام روتینام  ( روتینام

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

روتینام6020046 هدنرادهگن  هحفص 103)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

لماک6020092 درب  ردام  رنکسا -  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  روتینام -  یا -  هناخریبد  رنکسا 
نزاخم لرتنک  یریگ و  هزادنا  جنس  حطس 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6020149 دادعت 30   FULL HD و IPS عون زا  چنیا  هحفص 103)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

نیسیدم نیسیدم هلت   هلت گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد یدادعت   یدادعت یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 139139

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

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

زا 117 ھحفص 111 
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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

دنمشوه6020197 هحفص 103)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

لاو6020265 وئدیو  روتینام  هاگتسد  هحفص 103)16  روتینام  ( روتینام

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

ددع6020285 تنوکا 5  بلق  راون  لباک  ددع و  تنویب 5  بلق  راون  هحفص 103)لباک  روتینام  ( روتینام

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

رورس و6020315 قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  مالعتسا  دیدجت 
هیماظن تفن  رابنا  تارباخم  نامتخاس 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مر6020552 - رتویپماک سیک  - دربردام - یزکرم هدنزادرپ  - هیذغت عبنم  - رنکسا - روتینام - رتنیرپ دیرخ 
لانرتنیا کسید  دراه  - باتکسد

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیسیدم6020700 هلت  گنیروتینام  هاگتسد  یدادعت  هحفص 103)یرادیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6018932 دادعت 15  هب   - هاشنامرک ناتسا  یکشزپماد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 69)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاین6019479 دروم  تاقلعتم  هتسبرادم و  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6019768 لیاف  رد  طیارش  هیلک  نیبرود  دراه  دیرخ  هباشم  دک  هحفص 69)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6020537(cctv  ) هتسبرادم یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هژورپ 
ردانب

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6018970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EQUINOX3000 لدم  XRD هاگتسد یرازفا  مرن  نویساربیلاک  اه و  تیلسا  روتامورکونوم ، هاگتسد  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090233000023 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخس لاکشا  عفر  رلرتنک DEEP SEA 7320 و  زا  هدافتسا  اب   3512B روتارنژ لزید  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  گنیریاو و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ECM زا یرازفا  مرن  یرازفا و 

1101093985007032 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد عقاو  یرافح  هاگتسد  لحم  رد  بصن   DEEP SEA 7320 رلرتنک زا  هدافتسا  اب   3512B روتارنژ لزید  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  گنیریاو و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ناسانشراک  تشگرب  تفر و  هنیزه   ) ECM زا یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لاکشا  عفر  ناگدازآ و  هقطنم 

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EQUINOX3000EQUINOX3000 لدم   لدم   XRDXRD  هاگتسد هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   اهاه   تیلسا   تیلسا روتامورکونوم ، ، روتامورکونوم هاگتسد   هاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 140140

تخس تخس لاکشا   لاکشا عفر   عفر وو     DEEP SEA 7320DEEP SEA 7320 رلرتنک   رلرتنک زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب     35123512 BB روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   گنیریاو   گنیریاو ناونع : : ناونع
ECMECM  زازا یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا

141141

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

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

ددرگ6018881 تسویپ  هدش  اضما  رهم و  کرادم  هیلک  شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب 
ددرگ یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لدم6018970  XRD هاگتسد یرازفا  مرن  نویساربیلاک  اه و  تیلسا  روتامورکونوم ، هاگتسد  نویساربیلاک 
EQUINOX3000

هحفص 112) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا6019401 مرن  دیرخ  هژورپ -  یزاس  هحفص 15)هدامآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6019476 طیارشو  تاصخشم  قبط  یهاگدورف  یسکاتو  میس 133  یب  یسکات  هناماس  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییاسانش و6019649 روظنم  هب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یمامت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
فلخت تبث  یوردوخ  یور  رب  بصن  تهج  اتسیا  یگدننار  تافلخت  یناوخ  کالپ 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قرب6019675 میس   - USB لباک  - HDMI لباک ید -  یو  ید  رازفا -  مرن  هتسب  رتویپماک (  یبناج  مزاول 
وس راهچ  یتشوگ  چیپ  سوام - )  دروبیک و  تس  یسم - 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6019690 400 دادعت.هلاس سنسیال 3 شیوداپ  سوریو  هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناونع6019729 ید  یس  رازفا  مرن  هتسب  هنایار - رتیار  ید  یس  - شخ دض  یکیتسالپ  رواک   - ماخ ید  یس 
بآ یاهرگالاتید  تامیظنت  لرتنک و 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6019813DEEP رلرتنک زا  هدافتسا  اب   3512B روتارنژ لزید  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  گنیریاو و 
ECM زا یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لاکشا  عفر  SEA 7320 و 

هحفص 112) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

وکسیس6019823  e1 هحفص 15)تراک یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم و 601989130 رورس  هاگتسد   10  ) تنیالک هاگتسد  تهج 40  هلاس  کی  هکبش  تحت  سنسیال 
( تنیالک هاگتسد 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتاعالطا6020127 متسیس  هچراپکیرازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  بصنودیرخ و 
(PACS) یناتسرامیب

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6020139HIS یتراجت مان  ناتسرامیب  متسیس  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس6020193 ود  هربراک  شیوداپ 25  سوریو  هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

رورس6020245 تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  شیاپ و  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت6020523 لرتنک  جورخ و  دورو و  راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب 
وردوخ

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

بعش6019562 یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  هحفص 69)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6020337 تراظن  متسیس  هحفص 69)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6018900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  دادعت  هب   SONY VPL - EX455XGA 1455 لدم ینوس  لمح  لباق  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000771 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدمحم ینام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ینوس  یتراجت  مان   VPL-EX120 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هئارا  تمیق  هدش  مالعا  لدم  یارب  طقف  افطل 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  یتساوخرد  هاگتسد 
دشاب یم  ههام  ود  هیوست 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

36773405-026  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت هبهب     SONY VPL -  EX455XGA 1455SONY VPL -  EX455XGA 1455 لدم   لدم ینوس   ینوس لمح   لمح لباق   لباق روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 142142

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

زاریش یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6019911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  یدقن /  تخادرپ  ددع /  هس   / Deli DL552002 رتنیوپ رزیل  هباشم /  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090129000096 زاین :  هرامش 

زاریش یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  یدقن /  تخادرپ  ددع /  هس   / Deli DL552002 رتنیوپ رزیل  هباشم /  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134845794 یتسپ :  دک  زاریش ،  یکشزپ  هدکشناد  یرادناتسا /  بنج  دنز /  راولب  زاریش /  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32084013-071  ، 2301274-713 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2301274-713 :: 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

کی6018900 دادعت  هب   SONY VPL - EX455XGA 1455 لدم ینوس  لمح  لباق  روتکژورپ  وئدیو 
هاگتسد

هحفص 115) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

6019911DATA-NP115G لدم روتکژورپ  هحفص 115)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیفس6019624 موینیمولا  یقرب  تاموتا  هرکرک  برد  بصنو  یاهمتسیستخاس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب6020314 هرکرک  ددع  یاهمتسیسدادعت 11  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

DATA-NP115GDATA-NP115G لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 143143
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

لرتنک6020372 یریوصت و  شیاپ  نامتخاس  زیهجت  تخاس و  ییارجا  هحفص 13)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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