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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

140 1140 1 رذآ   رذآ   2828 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   185,990هکس , 000185,990 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما388,620388,620رالد تاراما مهرد   106مهرد ,550106 ,550

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   181هکس , 950 , 000181 , 950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   266رالد ,200266 سیئوس200, سیئوس کنارف   425,400425,400کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 120هکس , 000 , 000120 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   291رالد ,600291 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   105,630105,630لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 90هکس , 000 , 00090 , 000 , وروی000 ژورن417,620417,620وروی ژورن نورک   40نورک , 10040 , 100

رایع رایع   1818 یالط   17,666یالط , 00017,666 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   482دنوپ ,430482 نپاژ430, نپاژ نینی   دصکی   290دصکی ,580290 ,580

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 144144))
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 19  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 7  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 22  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

( یهگآ دادعت 10  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 22  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137
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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 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

دیدجت یفیک -  یبایزرا   - مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001036000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 15   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هپس کناب  نابیتشپ  یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  تاعلاطم و  هژورپ  ناوخارف  رواشم -  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرامعم  یزاسرهش و  هورگ  رد  یماظن  یتعنص و  یرادا  یراجت  ینوکسم  نامتخاس  صصخت  رد  هیاپ 2  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  کیتامروفنا د ر  یاه  تکرش  زارحا  هبتر و  همانیهاوگ 1  ندوب  اراد 

یکیتامروفنا یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  هبتر 1  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

ینابیتشپ نیمات و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911530-3591464 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا فسینوی  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

97332 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 25Dec22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

procurement-notices.undp.org :: عبنم :: 18dec22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Procurement of sphos firewall license and essential equipment یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: bid.ir@undp.orgنفلت 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

نابیتشپ نابیتشپ وو   یلصا   یلصا هداد   هداد زکارم   زکارم یحارط   یحارط وو   تاعلاطم   تاعلاطم هژورپ   هژورپ ناوخارف   ناوخارف رواشم -  -  رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 11

Procurement of sphos firewall license and essential equipmentProcurement of sphos firewall license and essential equipment ناونع : : ناونع 22
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ناتسدرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003620000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6063255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دادرارق  عوضوم  یارجا  یارب  یتبث  یاه  کالپ  تیبثت  هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاس  دنتسم  قیبطت و  هشقن و  هیهت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا  هورق ) ناتسرهش  ) ناتسدرک ناتسا  هدودحم  رد  هعطق   6500 یبیرقت رادقم 

ناتسدرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

یرادا تیاس  نازابناج  راولب   ، 6616834411 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003620000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6063258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دادرارق  عوضوم  یارجا  یارب  یتبث  یاه  کالپ  تیبثت  هلحرم  ات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاس  دنتسم  قیبطت و  هشقن و  هیهت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا  جدننس ) ناتسرهش  ) ناتسدرک ناتسا  هدودحم  رد  هعطق   6000 یبیرقت رادقم 

ناتسدرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

یرادا تیاس  نازابناج  راولب   ، 6616834411 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیبثت تیبثت هلحرم   هلحرم اتات   (( یغاب یغاب وو   یعارز   یعارز )) یزرواشک یزرواشک قطانم   قطانم یزاسدنتسم   یزاسدنتسم وو   قیبطت   قیبطت وو   هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 33

تیبثت تیبثت هلحرم   هلحرم اتات   یغاب )  )  یغاب وو   یعارز   یعارز  ) ) یزرواشک یزرواشک قطانم   قطانم یزاسدنتسم   یزاسدنتسم وو   قیبطت   قیبطت ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 141 ھحفص 6 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001083000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش  هکبش  تخاسریز  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تامدخ  ماجنا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نادمه ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19 )  ) یرادا تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناتمگه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام راک 3  یارجا  تدم  ناتابکا 1401 - دس  دنمشوه  تظافح  متسیس  تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا  هار  بصن و  لمح  ارجا ، تازیهجت ، نیمات  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یسمش

لایر دروارب 38/421/500/000  غلبم 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر -  نیمضت 1/930/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 55

دسدس دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ شزومآ ، ، شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح ارجا ، ، ارجا تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : - - ناونع 66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093261000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 3 دابآرون زاگ  راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  ، بصن ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

لاقتنا تایلمع  جنپ  هقطنم  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب   ، 7179896315 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاگ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6063424 راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  ، بصن ، هحفص 7)هیهت یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 77

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005531000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063213 :: هرازه هرازه :: 1401/10/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  هبعش 1  یعامتجا  نیمات  نامزاس  یرارطضا  قرب  یرتویپماک و  هکبش  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کارا هبعش 1  یعامتجا  نیمات  نامزاس  یرارطضا  قرب  یرتویپماک و  هکبش  هژورپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

یکینورتکلا هناماس  رد  هدیدرگ و  اضما  رهم و  ناگدنهد  داهنشیپ  یوس  زا  اضما  نابحاص  طسوت  تسیابیم  هدش  یرازگراب  کرادم  دانسا و  هیلک  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  یرازگراب  ناریا ) داتس   ) تلود

14:00 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  نیسح  ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم  مئاق  یاهتنا خ  کارا   ، 3817793163 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزکرم

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نابیتشپ6061478 یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  تاعلاطم و  هژورپ  ناوخارف  رواشم -  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6062263Procurement of sphos firewall license and essential equipment(5 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6063285 تخاسریز  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارطضا یرارطضا قرب   قرب وو   یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000308 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063217 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  لیمکت  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  لیمکت  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
76,631,360,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,831,568,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000305 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063242 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیلخ هاردازآ  ، ناجریس - سابعردنب یاهروحم  رد  رگم ) نتب   ) یزاسریز هارمه  هب  ییانشور  هیاپ  ینتب و  یلصفم  یسرجوین  یارجا  لمح و  ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریمخردنب   - ییاجردیهشردنب ، سراف

ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاردازآ ، ناجریس - سابعردنب یاهروحم  رد  رگم ) نتب   ) یزاسریز هارمه  هب  ییانشور  هیاپ  ینتب و  یلصفم  یسرجوین  یارجا  لمح و  ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ریمخردنب   - ییاجردیهشردنب ، سراف جیلخ 
90,322,051,544 یلام :  دروآرب 

لایر   4,516,102,577 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

اهروحم اهروحم لیمکت   لیمکت یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

اهروحم اهروحم ردرد   رگم ) ) رگم نتب   نتب  ) ) یزاسریز یزاسریز هارمه   هارمه هبهب   ییانشور   ییانشور هیاپ   هیاپ وو   ینتب   ینتب یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین یارجا   یارجا وو   لمح   لمح ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 141 ھحفص 10 
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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

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

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

2001093948000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063280 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءادهش  ناملا  بصن  تخاس و  هیهت ،  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  ناشاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناشاک رهش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناشاک یزکرم  یرادرهش  رذابا  نابایخ   ، 8716631177 یتسپ :  دک  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  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

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

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pec.ir :: عبنم 15:00)عبنم  ) تعاس یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFP تاصخشم اب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  ینابیتشپ  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  نایسراپ ،  کینورتکلا  تراجت  تکرش  کالپ 42، هنوگلگ ،  نابایخ  الدنام ، نوسلن  راولب  سردآ ،  لاسرا   :: سردآ سردآ

نایزگل یاقآ  یلخاد 3104   22661777-86 :: 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

ءادهش ءادهش ناملا   ناملا بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت ،  ،  هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

783-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:15هرامش ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم تعاس 14:15عبنم ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062485 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/10/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  یاهرتویپماک  هارمه  هب  یرادرهش  فلتخم  ریاود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ،  ینابیتشپ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 21.178.750.000 

دادرارق داقعنا  خیرات  زا  یسمش  لاس  کی  دادرارق  تدم 

یریوصت یتوص و  مزاول  ناراک  ریمعت  هیداحتا  زا  بسک  یهاوگ  یاراد  هک  یناریا  تیعبات  اب  هدش  تبث  تکرش  هناماس 2001096688000288 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهوگ ندوب  اراد  سراف -  ناتسا  یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  رد  تیوضع  یهاوگ  ای  یتظافح  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هتسر  رد  زاریش  ناتسرهش 

باسح هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 1.100.000.000  نیمضت  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  زاک  ینمیا  تیحالص 
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  یهگآ -  لصا  رد  جردنم 

تاعالطا و یروانف  نامزاس  هناخریبد  فکمه  هقبط  نیربدلخ  کراپ  کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ  هار  راهچ  یتشهب  دیهش  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ
تاطابترا

یناگرزاب ای 400  یلخاد 420  ای 07132332488   07132332353 :: نفلت نفلت
هناماس 1456 ای 130  یلخاد 131 

www.setadiran.ir - vendor.shiraz.ir :: 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

هاشنامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001115000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063237 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامارف  یتعنص  کرهش  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامارف  یتعنص  کرهش  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,208,653,475 یلام :  دروآرب 

لایر   561,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(، ج  ) و ب )  ) یاه تکاپ  ییاشگزاب  هسلج  رد  .تسا  شریذپ  دروم  یکینورتکلا  یاضما  یاراد  ج )  ) و (ب ) داهنشیپ یاه  تکاپ  دانسا  افرص  نیمضت :  تاحیضوت 

رثکادح تکرش  باسحیذ  هب  فلا  تکاپ  لصا  هئارا  " .تسین شریذپ  دروم  هجو  چیه  هب  مرگ ) رهم  یاراد  ) یکینورتکلا یاضما  دقاف  دانسا  و  یذغاک ) ) یکیزیف دانسا 
تسا  یمازلا  هصقانم  ییاشگزاب  زا  لبق  تعاس  ات 24

14:30 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاشنامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش  راهبون  راولب  یادتبا  نمهب  هار 22 هاشنامرک ه   ، 6714663114 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  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

هارمه هارمه هبهب   یرادرهش   یرادرهش فلتخم   فلتخم ریاود   ریاود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم یاهرتویپماک   یاهرتویپماک

1313

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 141 ھحفص 12 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

متسیس6062466 تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا  هار  بصن و  لمح  ارجا ، تازیهجت ، نیمات  - 
دس دنمشوه  تظافح 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  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 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاسرا تمدخ  حرش  قبط  یچ )  دابآ   ) ناگداچ یاهالیو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000089 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/09/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاسرا تمدخ  حرش  قبط  یچ )  دابآ   ) ناگداچ یاهالیو  یرادهگن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاسرا یلاسرا تمدخ   تمدخ حرش   حرش قبط   قبط یچیچ )  )  دابآ   دابآ  ) ) ناگداچ ناگداچ یاهالیو   یاهالیو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1515

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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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیزگراک لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09108102274

1101050339000098 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

متسیس ناراکمه  رشان  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  یتلود  ینیزگراک   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشادن  دزمتسد  قوقح و  کرتشم  تاعالطا  صوصخ  رد  ددجم  تاعالطا  دورو  هب  زاین  ینیزگراک  لوژام  : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب  تسویپ  مدع  تس و  یمازلا  فافش  روتکاف  شیپ  تسویپ 

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتلود یتلود ینیزگراک   ینیزگراک   CDCD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ساملس 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   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود تبون  یزاسرهش  هچراپکی  متسیس  تمدخ :  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005763000103 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ساملس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یتسویپ دانسا  قباطم  یتساوخرد  یاه  رازفا  مرن  حرش  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  دانسا  رد  یتساوخرد  کرادم  هیلک  یراذگراب 

 . دشاب یم  یمازلا  اتفا  مرا و  یهاوگ  هئارا  -

5881713389 یتسپ :  دک  ساملس ،  ناتسرهش  یرادنامرف  بنج  دیحوت  نادیم  ماما  نابایخ  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35243006-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35243004-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود تبون   تبون یزاسرهش   یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس تمدخ :  :  تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رد  یکبنگ  یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ نامرک و  هنیدآ  هنایاپ  طیلب  شورف  زکرمتم  حرط  رد  یرادرهش  ضراوع  دصرد  هبساحم 5  هناماس  یزادنا  هار  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک یرادرهش  ضراوع  نیالنآ 

1101005658000047 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  نامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ تدم  - 2 ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  زاجم و  اضما  رهم و  یتسیاب  مالعتسا  مرف  کرادم و  هارمه  هب  طبترم  ربتعم و  تکرش  کرادم  هیلک ی   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  هیلک ی  شریذپ  دات و  یانعم  هب  هدنرب  یوس  زا  شریذپ  هدوب و  تعاس  هناماس 24  رد  هدنرب 

7614633111 یتسپ :  دک  نامرک ،  یزکرم  یرادرهش  اروش  نادیم  نامرک  رهش  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32268350-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235114-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ وو   نامرک   نامرک هنیدآ   هنیدآ هنایاپ   هنایاپ طیلب   طیلب شورف   شورف زکرمتم   زکرمتم حرط   حرط ردرد   یرادرهش   یرادرهش ضراوع   ضراوع دصرد   دصرد   55 هبساحم   هبساحم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
نامرک نامرک یرادرهش   یرادرهش ضراوع   ضراوع نیالنآ   نیالنآ

1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تسیل و  قبط  رازفا  مرن  لباک و  هارمه  هب   canbus لکتورپ رتست  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005264 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا دور  هدنیاز  ناشیدنا  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناشیدنا  بآ  یتراجت  مان   SH9403 لدم  RTU GSM and GPRS لکتورپ لدبم  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ.تسا  زاین  دروم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764708-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6061890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط.دشاب  تسویپ  رد  هدش  هتساوخ  تارفن  اب  یهد  تمیق.تسویپ  تاصخشم  قبط  کینورتکلا  ویشرآ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101093298000246 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
گرب 700000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  یراذگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن وو   لباک   لباک هارمه   هارمه هبهب     canbuscanbus لکتورپ   لکتورپ رتست   رتست لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1919

کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار شیاپ  یاه  هناماس  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000271 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار شیاپ   شیاپ یاه   یاه هناماس   هناماس تاعالطا   تاعالطا طخطخ   ربرب   لاسرا   لاسرا وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

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

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

6061988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  رورس  هکبش و  تینما  هرواشم  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003521000002 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاه  تیلاعف  هرواشم و   - یسیون همانرب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هام  12 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  سابعردنب  نکاس  یموب  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  ار  هطوبرم  عجارم  را  مزال  تازوجم  هیلک  تسیاب  یم  تکرش 

.دشاب یم  تسویپ  زاین  دروم  تامدخ  دادرارق و  دافم 

7915856995 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  عولط -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662396-076  ، 33662376-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667830-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس وو   هکبش   هکبش تینما   تینما هرواشم   هرواشم وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ًافطل دشابیم ، دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تکرش  طیارش  دادرارق و  هنومن  * نواعت ترازو  دنمشوه  عماج و  هناماس  یفارگ  نشوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعلاطم  ًامتح 

1101005026000039 زاین :  هرامش 
روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرود 1 دادعت : 

1401/12/15 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

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 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق تروصب  ارجا   - یتسویپ تاصخشمو  طیارش  قبط   GPS یناکم تاعالطا  هناماسو  تازیهجت  یناسر  زوربو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101005315000229 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
سیورس 201 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای 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
 - ددرگ یراذگراب  تمیق  داهنشیپو  تیحالص  هکرب   - ودره

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

دنمشوه دنمشوه وو   عماج   عماج هناماس   هناماس یفارگ   یفارگ نشوم   نشوم ناونع : : ناونع 2323

یتسویپ یتسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش قبط   قبط   GPSGPS یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا هناماسو   هناماسو تازیهجت   تازیهجت یناسر   یناسر زوربو   زوربو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2424

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/29هرامش ات  خیرات 1401/9/27 زا   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6062667 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه تباث و  نفلت  لغاشم 118  تبث  بذج و  یبایرازاب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسلگ هقطنم  تارباخم   :: سردآ سردآ

09111710609 :: 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

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف  رد  یتساوخرد  دراوم 

سامت 42602310 هرامش 
1101005660000070 زاین :  هرامش 

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 
ییالط هار  ناغمرا  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  کمایپ  تفایرد  لاسرا و  لاصو  هناماس  ناونع  سیورس  بو  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602130-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه وو   تباث   تباث نفلت   نفلت   1 181 18 لغاشم   لغاشم تبث   تبث وو   بذج   بذج وو   یبایرازاب   یبایرازاب ناونع : : ناونع 2525

لاصو لاصو هناماس   هناماس ناونع   ناونع سیورس   سیورس بوبو   رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  هربراک  تیاهن  یب   PLS-CADD یتعنص رازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000193 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش  تحت  هربراک  تیاهن  یب   PLS-CADD یتعنص رازفا  مرن  سنسیال  - 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60  دشابیم  هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن 27935332 بجر  مناخراکرس  سدنهم  ینف  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت هربراک   هربراک تیاهن   تیاهن یبیب     PLS-CADDPLS-CADD  یتعنص یتعنص رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2727
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یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دروم 8  ره  زا  تسویپ  تسیل  قبط  هنایار  رازفا  مرن  هکبش و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 
1101005865000216 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   OMC یتارباخم هکبش  یربهار  تیریدم و  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  تس  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح دانسا  لیمکت  یزکرم و  رابنا  هب  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 60   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  یزکرم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6063042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمعلا مادام  ینابیتشپ  دودحمان و  تروصب  بصن  تیلباق  اب  یلصا  رافماک  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001027000020 زاین :  هرامش 

یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   GH22 لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966883149 یتسپ :  دک   ، 22 کالپ نادلگ  اقیرفآ خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23591253-021  ، 23591201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22053619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رازفا   رازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2828

رمعلا رمعلا مادام   مادام ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دودحمان   دودحمان تروصب   تروصب بصن   بصن تیلباق   تیلباق اباب   یلصا   یلصا رافماک   رافماک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2929
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یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیئاوکش تایاکش  هب  ییوگخساپ  درکلمع و  یبایزرا  یسرزاب ، رتفد  متسیس  ریز  یاه  یدنمزاین 

1101000006000445 زاین :  هرامش 
یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6063351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  نامزاس  گنیروتینام  عماج  هناماس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003868000035 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنراد قفوم  هموزر  گنیروتینام  مرفتلپ  یزاس  هدایپ  صوصخ  رد  هدوب و  اتفا  زوجم  یاراد  هک  ییاه  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تسیل  ساسا  رب  رارقتسا  نامز  یبیرقت  دروآرب  اه و  هنیزه  هارمه  هب  یداهنشیپ  راکهار  لازوپورپ  لاسرا 

9415693597 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  هچوک  بنج  یتسیزهب  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32411988-058  ، 32262566-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32262566-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هیئاوکش (  (  هیئاوکش تایاکش   تایاکش هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ وو   درکلمع   درکلمع یبایزرا   یبایزرا یسرزاب ، ، یسرزاب رتفد   رتفد متسیس   متسیس ریز   ریز یاه   یاه یدنمزاین   یدنمزاین ناونع : : ناونع 3030

یتسیزهب یتسیزهب نامزاس   نامزاس گنیروتینام   گنیروتینام عماج   عماج هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمجح دادرارق  بلاق  رد  یرادا  قاروا  نکسا  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095031000010 زاین :  هرامش 

لمآ نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

گرب 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش اضما  هلخادم  عنم  همان  دشاب  تکرش  اضما  رهم و  یتسویپ  یاه  هگرب  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4616499999 یتسپ :  دک  یایرد 23 ،  بنج  یلمآ  –  بلاط  نابایخ  لمآ –  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44299073-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44260062-011 :: 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

ششوپ6061863 تحت  بعش  هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، هحفص 68)ینابیتشپ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادهگن6061872 ریمعت و  ، دیرخ هژورپ  هصقانم  دانسا  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظنرد  جرک  یرادرهش 
دیامن مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  دنمشوه  لقن  لمح و  یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6063405 لرتنک  متسیس   IO لاتیجید یجورخ  لوژام  تاملاکم -  طبض  متسیس  یناسر  هحفص 25)زورب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یمجح یمجح دادرارق   دادرارق بلاق   بلاق ردرد   یرادا   یرادا قاروا   قاروا نکسا   نکسا هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ، دیرخ هژورپ  هصقانم  دانسا  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظنرد  جرک  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  دنمشوه  لقن  و 

1101005265000042 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب یراذگراب  مدع  تروص  رد  .دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  سپس  هدومن و  ءاضما  رهم و  لیمکت ، ار  ( 18  ) ءاهب مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  رظن  دروم  تساوخرد 

3149914181 یتسپ :  دک  جرک ،  یزکرم  یرادرهش   - لالب راولب  - دیحوت نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35892267-026  ، 35892-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32279112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6061874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نیبرام سمش و   .) تسویپ تاصخشم  قبط  رهش  حطس  یاه  عطاقت  یزاس  دنمشوه  روظنم  هب  پول  یارجا  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000250 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  ددرگ  تسویپ  یراذگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح یاهمتسیس   یاهمتسیس هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ،، دیرخ دیرخ هژورپ   هژورپ هصقانم   هصقانم دانسا   دانسا یارجا   یارجا هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظنرد   رظنرد جرک   جرک یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع
دیامن دیامن مادقا   مادقا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دنمشوه   دنمشوه لقن   لقن وو  

3333

(( نیبرام نیبرام وو   سمش   سمش  .)  .) تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رهش   رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه روظنم   روظنم هبهب   پول   پول یارجا   یارجا هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 3434

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

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

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

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

6062345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  .....و  کینورتکلا  لوژام  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001340 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 3 دادعت : 

1401/10/19 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

....و ....و کینورتکلا   کینورتکلا لوژام   لوژام نیمات   نیمات 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 141 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3b8fw5emecruv?user=37505&ntc=6062345
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6062345?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  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 16 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  یلرتنک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000766 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دزی ینامتخاس  یتعنص و  دالوف  درون  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   CP 343-1 لدم  PLC هکبش تراک  الاک :  مان 

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

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7332-5HF00-0AB0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7331-7KF02-0AB0 لدم هلاناک  گولانآ 8  یدورو  تراک  الاک :  مان 

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

ژاپ نویساموتا  ورین و  یاه  هژورپ  هعسوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   siemens یتراجت مان   S7-300 لدم لاتیجید  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هظحالم  امتح  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ رکذ  یلام  ینف و  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  یتناراگ و  طیارش  - 

.ددرگ هئارا  لانیجروا  یدنب  هتسب  رد  یتسیاب  اهالاک  یمامت  - 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  قوف  تازیهجت  لقن  لمح و  هنیزه  - 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یسیس   لالا   یپیپ   هلاناک -  -  هلاناک   88 گولانآ   گولانآ یدورو   یدورو تراک   تراک لنپ -  -  لنپ لرتنک   لرتنک تینوی   تینوی  -  - PLCPLC  هکبش هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TSXDSY64T2K لدم  PLC هتسسگ یجورخ  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004674 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   TSXDSY64T2K لدم  PLC هتسسگ یجورخ  درب  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32338212-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6063405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاملاکم طبض  متسیس  یناسر  زورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000355 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شیک کت  باس  هدننک  هضرع  عجرم  کت  باس  یتراجت  مان   V-PAS V3-DM-161-100 لدم یتعنص  لرتنک  متسیس   IO لاتیجید یجورخ  لوژام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیاب یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یبونج  سراپ  موس  هاگشیالاپ  ات  لمح  هنیزه  تیلوئسم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هنیزه  اب  ددرگ  ارجا  یتسیاب  اضاقت  حرش  رد  هدش  هتساوخ  تاکن  یمامت  ( .ددرگ یراذگراب  هناگادج  تروصب  اضاقت و  حرش  ساسارب 

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

31315038-077  ، 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

TSXDSY64T2KTSXDSY64T2K  لدم لدم   PLCPLC  هتسسگ هتسسگ یجورخ   یجورخ درب   درب ناونع : : ناونع 3737

یتعنص یتعنص لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس   IOIO لاتیجید   لاتیجید یجورخ   یجورخ لوژام   لوژام تاملاکم -  -  تاملاکم طبض   طبض متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 3838
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ع)  ) داجس ماما  هاگنامرد   :: 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6061512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا دیدزاب.ددرگ  تسویپ  قیقد  تروص  هب  روتکاف  شیپ.تسویپ  تاصخشم  قبط  قیرح  یافطا  قیرح و  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  مالعا  زا  لبق  لحم 

1101090647000003 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  نامزاس  داجس ع   ترضح  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8914985939 یتسپ :  دک  (ع ، ) داجس ماما  یصصخت  هاگنامرد   - یرفعج همالع  راولب  رجف  ههد  راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36301931-0335  ، 36301931-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36301930-035 :: 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

لحم لحم زازا   دیدزاب.ددرگ   دیدزاب.ددرگ تسویپ   تسویپ قیقد   قیقد تروص   تروص هبهب   روتکاف   روتکاف شیپ.تسویپ   شیپ.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تمیق   تمیق مالعا   مالعا زازا   لبق   لبق

3939
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  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 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  موف  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000212 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SISICO یتراجت مان   FWFM لدم یناشن  شتآ  موف  بآ و  ششاپ  روتینام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  زور  لقادح 60  تخادرپ  ینامز  هزاب  .دوب  دهاوخ  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یضاقتم و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروآرف تاقیقحت  زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004246000037 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم لحم  زا  تسیابیم  هدنرب  هدننک  نیمات  - دریذپ تروص  یرتاب  ضیوعت  زاین  تروص  رد  لدم Wigan,emgland/C-TEC و  یصاصتخا : طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 233-600  اب  زاین  تروص  رد  - دشابیمن دات  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  دیدزاب  رظن 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف وو   بآبآ   ششاپ   ششاپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4040

یروآرف یروآرف تاقیقحت   تاقیقحت زکرم   زکرم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 141 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ve3t694k3gfjf?user=37505&ntc=6062168
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6062168?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rf44vkd99t2az?user=37505&ntc=6062737
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6062737?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاههاگتسدو مزاول  هیلک  نیمات  اب  هارمه  نویسیمک  نامتخاس  تهجرلکنیرپسا  تاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپدادرارقو ینف  تاصخشم  ، تامازلا قبطزایندروم 

1101090392000043 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  ینامیلسرتکد  یاقآ  نفلتاب 051-38415580  یرادا  تاعاسردرتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
6 کالپ -14 یگنسهوک - دهشم : ارجا لحم  سردآ 

.تسا یمازلا  تاکرادت  هناماسرد  یراک  هموزرو  اهزوجم  هیلک  ، تازیهجت تاصخشمرکذابروتکاف  شیپ  یراذگراب 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 ،  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38452271-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38420027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاههاگتسدو یاههاگتسدو مزاول   مزاول هیلک   هیلک نیمات   نیمات اباب   هارمه   هارمه نویسیمک   نویسیمک نامتخاس   نامتخاس تهجرلکنیرپسا   تهجرلکنیرپسا تاموتا   تاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
تسویپدادرارقو تسویپدادرارقو ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ،، تامازلا تامازلا قبطزایندروم   قبطزایندروم

4242
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نارهت بالضاف  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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف هناخ  هیفصت  بالضاف ، تکرش  یرادا  یاه  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  تست  یرادهگن و  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت بونج  هناخ  هیفصت  ژاپمپ  هاگتسیا  نارهت و  بونج 

1101005420000128 زاین :  هرامش 
نارهت بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بالضاف سیورس :  مان 
.1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  بالضاف  تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1568834613

88435961-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88409194-021 :: 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

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 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس تست   تست وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4343

مالعا مالعا یتراک   یتراک میس   میس هدننک   هدننک نفلت   نفلت قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا روتاکیدنا   روتاکیدنا تومیر   تومیر نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تهج   تهج   LHDLHD  یلباک یلباک روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع
KNXKNX  متسیس متسیس   VV  1212 یرطاب   یرطاب قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد - - PVCPVC  سنج سنج هداس   هداس تکاد   تکاد رطخ -  -  رطخ

4444

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

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

زا 141 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yzqa7wl5uuxwe?user=37505&ntc=6063049
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6063049?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  یرابتعا 3  تخادرپ 

یلیئاکیم 09123996352 یاقآ  اب  یگنهامه 
یفیرش 09125073059 یاقآ 

1101096102001295 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

PROTECTO هدنزاس عجرم   PROTECTO WIRE یتراجت مان  یرتم  هرقرق   PHSC-190EPC88 لدم قیرح  مالعا  متسیس  تهج   LHD یلباک روتکتد  الاک :  مان 
نامقل تعنص  قرب  هدننک  هضرع  عجرم   WIRE

رتم 400 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   RI لدم قیرح  مالعا  روتاکیدنا  تومیر  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
سیدرپ متسیس  ایاس  هدننک  هضرع  عجرم   HUNSEC یتراجت مان   S0723 لدم رطخ  مالعا  یتراک  میس  هدننک  نفلت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 30  هتسب   m 2 لوط  30x15 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 
اتیپوس

هتسب 5 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   HD417 لدم قیرح  مالعا  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   SD407 لدم قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

رزخ شورس  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MEDC یتراجت مان   DB3004BNH1BNR لدم قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN668991 لدم  KNX متسیس  V 12 یرطاب الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-8 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 8  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   EFD لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6061509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 *** تسویپ لیاف  اب  قباطم  اه  کر  شیارآ  رورس و  قاتا  یزاس  بترم  تهج  زاین  دروم  تاعطق  دیرخ  تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003035000013 زاین :  هرامش 

روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هرقف  1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345653868 یتسپ :  دک  روشک ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  - یبونج شوخ  شبن  یدازآ -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66583630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ***  *** تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم اهاه   کرکر   شیارآ   شیارآ وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس بترم   بترم تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : *** *** ناونع 4545
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6061541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک ی شریذپ  هلزنم ی  هب  تروص  نیاریغرد.ددرگ  ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  تادنتسم 

1101093707000031 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  تادنتسم  هیلک ی  شریذپ  هلزنم ی  هب  تروص  نیاریغرد.ددرگ  ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلک  یی هیلک شریذپ   شریذپ هلزنم  یی   هلزنم هبهب   تروص   تروص نیاریغرد.ددرگ   نیاریغرد.ددرگ ءاضما   ءاضما وو   رهم   رهم ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش طسوت   طسوت تسویپ   تسویپ تادنتسم   تادنتسم یمامت   یمامت دیاب   دیاب ناونع : : ناونع
.دوب .دوب دهاوخ   دهاوخ تادنتسم   تادنتسم

4646
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  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 19 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش سلریاو  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001211000099 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دیامن .  دوخ  تمیق  همیمض  هدومن و  یکینورتکلا  اضما  رهم و  لیمکت ،  ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنهد  داهنشیپ  هدهع  هب  دنب  نیا  تیاعر  مدع  .ددرگیم  لطاب  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ 

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225832-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش سلریاو   سلریاو هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  دادعت و  حرش  قباطم  الاک  ملق   16 هکبش و ....  نوتسیک  یزلف .  سکاب  .دنلگ  هکبش .  لباک   . تکاد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000280 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک الاک ملق   ملق   1616 وو ....  ....  هکبش   هکبش نوتسیک   نوتسیک یزلف .  .  یزلف سکاب   سکاب .دنلگ   .دنلگ هکبش .  .  هکبش لباک   لباک  . . تکاد تکاد ناونع : : ناونع 4848
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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6061871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  اه  زوجم.تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسویپ  تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000251 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب کپ  تروص  هب  لانیجروا و  قوف  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010025000026 زاین :  هرامش 

نارهت یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1199663911 یتسپ :  دک  یزار ،  تسوپ  ناتسرامیب  یمالسا  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55613641-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55613641-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

زاس زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیرورض مالعتسا 

1101000060000549 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

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

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   MADGE یتراجت مان   Smart DeskStream 10/100Mbps Ethernet لدم هنایار  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
CISCO یتراجت مان  یرتم  هرقرق  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  علق  شکور  اب  سم  یداه  سنج   PVC شکور سنج   RPS 2300 لدم یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   ASA 5585 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

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

راتخاس دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  اناداپسا  راتخاس  دنمشوه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SAE-GSD31-20 لدم روک  ود  یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 
اناداپسا

ددع 6 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دنمشوه هدننک  هضرع  عجرم  اناداپسا  راتخاس  دنمشوه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SAE-GSS1315/1513-20 لدم روک  کت  یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 
اناداپسا راتخاس 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیرورض مالعتسا  مرف  لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09153058716-05138599661 هرامش  ههام . تخادرپ 3 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38023051-051  ، 38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل وو ( ...  ( ...  هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش   SFPSFP  لوژام لوژام یرون -  -  یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش لباک   لباک  -  - FullGuardFullGuard  سنسیال سنسیال یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب نیمات :  :  نیمات ناونع : : ناونع
 ( ( تسویپ تسویپ

5151
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نامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090787000013 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960-24TT-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614656419 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  یالصم  یوربور  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728921-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728920-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5252
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000257 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قیاع یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CEI LTD یتراجت مان   m 3 لوط  A 1583 لدم هدنهد  لاصتا  یاراد   Cate 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ایرآ تعنص  نازاس 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
شیوپ راکهار  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TEDE یتراجت مان   MP لدم  RG-45 هکبش تکوس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

شیوپ راکهار  سراپ  نیچ  هدنزاس  روشک   TEDE یتراجت مان  یرتم  لوط   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   SFTP لدم  Cate 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 1,500 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

rj45 cate6 هکبش تکوس  - ددع دادعت 20  هب   cate 6 sftp هکبش یرتم  لباک 3  - رتم سم 1500  مامت  هدش  کولف  تست   cate6 sftp هکبش لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقلاخ سدنهم  ییوگخساپ 09123267485  تهج  - لحم رد  لیوحت  - ههام تخادرپ 2  - هنومن دکناریا  - یناریا - ددع دادعت 100 

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تکوس   تکوس وو   لباک   لباک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5353
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6062083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دادرارق  قبط  هکبش  چیئوس  هاگتسد   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005432000037 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PCL 2960 لدم یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  - تسویپ یاه  لیاف  طیارش  ینف و  تاصخشم  دادرارق و  قبط  هکبش  چیئوس  هاگتسد  دشابیم 10 هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 32342294-031  اب  ینف  یگنهامه  هب  زاین  تروص  رد.یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  دابا  سابع  ناهفصا خ  سردآ  هب  دشاب  یم 

8133775711 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337621-031  ، 32351558-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361791-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دادرارق   دادرارق قبط   قبط هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   1010 ناونع : : ناونع 5454
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تیالو 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 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6062088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب هب  تننمرپ 5  تست  اب  یرتم ) نتراک 305  زاین 6  دروم  دادعت  -)  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  - ددرگ تسویپ  زاین  هرامش  روتکاف +  شیپ 

1101095549000502 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 6 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  ات  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشناد ینف  رظان  دات  دعب  یکشزپ -  مولع  هاگشناد  لاور  اب  قباطم  ههام  کی  یدقن  تخادرپ 

یگنهامه تهج   09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ الاب   الاب هبهب     55 تننمرپ   تننمرپ تست   تست اباب   یرتم ) ) یرتم   305305 نتراک   نتراک   66 زاین   زاین دروم   دروم دادعت   دادعت -)-)   mm  305305 لوط   لوط   UTP CAT6 LSZHUTP CAT6 LSZH  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط -- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ زاین   زاین هرامش   هرامش + + 

5555
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مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  چیئوس  هاگتسد  هیه 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعراز 09127473385

1201005998000005 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دوش تسویپ  مه  یتایلام  مان  تبث  گرب  دشابیم  تسویپ  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات ینیشام  تامدخ  تکرش  هیداتو  لیوحت  زا  دعب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37708883-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5656
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6062211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14013903 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 5757
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یتایلام روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دشاب یم  هباشم  دکناریا   ) تسویپ لیاف  قباطم  اه  تنیالک  رورس و  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001216000136 زاین :  هرامش 

یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PT-980 لدم هنایار  هکبش  لانیمرت  هعطق  تکارب  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 00-808790  زاس  هریخذ  هاگتسد  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نیورش تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   FLFF65F لدم  GB 4 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

یگیب مشاه  داوج  هدننک  هضرع  عجرم   WD CAVIAR لدم  MB 32 یلومعم کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 300 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه تنیالک   تنیالک وو   رورس   رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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مالیا ناتسا  زاگ  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 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6062434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن و  نینچمه  لدم FWB-600E و  لاوریاف  بو  هاگتسد  کی  لدم FG -200F و  تیگیتروف  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه نآ  اب  راک  هوحن  شزومآ  یزادنا و 

1101091836000101 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/06 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یراکریمعتراولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235824-084  ، 32235800-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235824-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رون مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IBM تاعطق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090401000032 زاین :  هرامش 

رون مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09126128155: هدازرگسع یاقآ  اب  سامترتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955643183 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یزک  رم  نامزاس  لخن  نابایخ  شترا  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23322958-021  ، 23320000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22441511-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف بوبو   هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   تیگیتروف   تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

IBMIBM تاعطق تاعطق ناونع : : ناونع 6060
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارت 110 لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000603 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

 . دشابیم هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا یاه  متسیس  یزاس  هچراپکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000379 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب  - . تسویپ تسیل  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ یلام :  رومام   22166413

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1101 10 سنارت   سنارت لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 6161

یطابترا یطابترا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی ناونع : : ناونع 6262
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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 16 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  دادعت 2/ /CP-1628-CP-443-1 ADVANCE هکبش تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447001135 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماهر لتاس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   IF-964/ cp-443-5 لدم هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  دادعت 2/ /CP-1628-CP-443-1 ADVANCE هکبش تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 08633492906 نفلت  رادیرخ / تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  دشاب / یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسیمازلا

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

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ   PDFPDF  لیاف لیاف تروصب   تروصب تساوخرد   تساوخرد لماک   لماک حرش   حرش //22 دادعت   دادعت //CP- 1628-CP-443- 1  ADVANCECP- 1628-CP-443- 1  ADVANCE  هکبش هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6363
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6063036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  - Kvm switch Usb-Vga 2port تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113000727 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

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

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

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/187/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063309 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ یاتید  رصعیلو وItx و  اضرماما و  زکارم  یاهریافیتکر  رد  دوجوم  تردق  ینابیتشپ  مدعو  زکارم  راب  شیازفا  هدننک  وسکی  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01732241427 :: 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

KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6464

اهریافیتکر اهریافیتکر ردرد   دوجوم   دوجوم تردق   تردق ینابیتشپ   ینابیتشپ مدعو   مدعو زکارم   زکارم راب   راب شیازفا   شیازفا هدننک   هدننک وسکی   وسکی لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6565
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یبصع  یناوتزاب  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6063373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع و دروبیک 10  ددع و  سوم 20  تنیوپ -  سسکا   - ssd 128 دراه تاو -  رادرمید 600  رتویپماک  سیک  هدننک  زیمت  هاگتسد  گیگ -   ddr4 8 مر  - cpu نف دیرخ 

...
1201060021000026 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یبصع  یناوتزاب  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک مولع  ،  ) یبصع یناوتزاب  هدکشهوژپ  هناحیر  نامتخاس  هر )  ) ینیمخ ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1419733139 یتسپ : 

66581560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66938885-021 :: 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

یلاسرا6061500 تمدخ  حرش  قبط  یچ )  دابآ   ) ناگداچ یاهالیو  هحفص 13)یرادهگن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6061835 مرن  لباک و  هارمه  هب   canbus لکتورپ رتست  هحفص 13)لوژام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6061988 هکبش و  تینما  هرواشم  هحفص 13)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6062127DS- لدم  DS-2CD1023G0-I NVR لدم نژیو  کیاه  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد 
دشابیم هباشم  اهدک  ناریا   7104q1

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قرب6062314 میس  هتسبرادم -  نیبرود  هظفحم  دروک -  چپ  هکبش  لباک  لانرتنیا -  هکبش  اتید  چیئوس 
یکینورتکلا هیذغت  عبنم  لوژام  یموطرخ -  هلول  لسکب -  میس  یلوتفم - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6063015 رازفا  مرن  هکبش و  هحفص 13)تاعطق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

 - - تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا  -  - ssdssd  128128 دراه   دراه تاو -  -  تاو   600600 رادرمید   رادرمید رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک هدننک   هدننک زیمت   زیمت هاگتسد   هاگتسد گیگ -  -  گیگ   ddr4 8ddr4 8 مرمر    -  - cpucpu نفنف   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو ددع   ددع   1010 دروبیک   دروبیک وو   ددع   ددع   2 020 سوم   سوم

6666
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا تسیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000098 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دمحم هدننک  هضرع  عجرم  یگنهرف  یاه  شهوژپ  رتفد  رشان  ییاضر  روصنم  دیجم  فلوم  شدیدج  یاهرهش  نارهت و  دیدج  یاهرهش  شناوخ  باتک  الاک :  مان 

سیونشوخ نسح 
دلج 202 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ژد سیدنامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   GB 64 تیفرظ  3G MC 984LL/A لدم  IPAD 2 یبیج رتویپماک  الاک :  مان 

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

وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   5J0614021 لدم روتکژورپ  ویدیو  صوصخم  میس  نودب  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یدیلوت و هدننک  هضرع  عجرم  رپلین  یتراجت  مان   TK865 SR لدم  cm 75 عافترا  188x160 cm حطس داعبا  وشک  دمک و  اب  هارمه  یسانشراک  یرادا  زیم  الاک :  مان 

رپلین یناگرزاب 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
وبماب یتراجت  مان   PVC یرفسف حرط  ییودرگ  نیمالم  گنر   MDF هناخباتک الاک :  مان 

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

یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SCOPE یتراجت مان   ESB لدم  180x180 cm داعبا یقرب  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناریا وکس  یتراجت  مان  یا  هروک  فلا  لدم  هرفن  کت  یلدنص  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا یرازگراب  دات و  هب  تبسن  سپس  هدومن  هعجارم  مالعتسا  تسویپ  هب  امتح  ینف  تاصخشم  زا  عالطا  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب  هدوبن و  رابتعا  یاراد  امش  دانسا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ ،

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهرهش یاهرهش شناوخ   شناوخ باتک   باتک یقرب -  -  یقرب شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ یرادا   - - یرادا زیم   زیم  - - روتکژورپ روتکژورپ ویدیو   ویدیو صوصخم   صوصخم میس   میس نودب   نودب هدنهد   هدنهد لاقتنا   لاقتنا یبیج -  -  یبیج رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع
MDFMDF  هناخباتک هناخباتک هرفن   - - هرفن کتکت   یلدنص   یلدنص دیدج -  -  دیدج

6767

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

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

زا 141 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nav3ds3q833f2?user=37505&ntc=6063330
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6063330?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 42360001 بآ 42355002  کارتشا  هرامش  هاشنامرک  رهش  بالضاف  بآ و  کالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007008000354 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JP1210P لدم  17/5x13/5 cm داعبا یمومع  دربراک  برد  کالپ  لاتیجید  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 4,999 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش 09183596904 هتفرگ  سامت  یتوقای  یاقا  اب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
دشاب یمیزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8236004-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمومع یمومع دربراک   دربراک برد   برد کالپ   کالپ لاتیجید   لاتیجید رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 6868
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  تهج  لیردراگ  هحفص  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000269 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش دالوف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریت تفه  نادیم  هدایپ  رباع  ییامنهار  غارچ  ) یکیفارت تازیهجت  بصن  دیرخ و  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093426000134 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج زمرق  هناخ  ود  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیاب یم  نایضاقتم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  ریت  تفه  نادیم  هدایپ  رباع  ییامنهار  غارچ  ) یکیفارت تازیهجت  بصن  دیرخ و  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یراذگراب  یراذگ و  تمیق  تنیرپ  تسویپ  تسیل  قبط 

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا یاههار   یاههار یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح تهج   تهج لیردراگ   لیردراگ هحفص   هحفص یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 6969

ریت ریت تفه   تفه نادیم   نادیم هدایپ   هدایپ رباع   رباع ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ )) یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  رتیل  یکیفارت 900  گنر  صوصخم  لالح  مرگ و  ولیک  یکیفارت 6000  دیفس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000174 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینواعت هدنزاس  عجرم  نروس  یتراجت  مان   kg 25 رادقم یزلف  بلح  یدنب  هتسب  عون   GMS-TW404 گنر دک  دیفس  یکیفارت  تسالپومرت  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

نروس نارکتبم  یتیگ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نروس  نارکتبم  یتیگ 
ددع 6,000 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
عجرم نروس  نارکتبم  یتیگ  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ایوپ  یتراجت  مان   Lit 200 رادقم هکشب  یدنب  هتسب  عون   GMS-TIN400 دک یئزج  کت  کیفارت  رنیت  الاک :  مان 

نروس نارکتبم  یتیگ  ینواعت  هدننک  هضرع 
هکشب 900 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئات هاگشیامزآ  طسوت  گنر  تیفیک  ، دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  درونجب  یرادرهش  رابنا  ات  لمح  هنیزه  ددرگ و  هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09159841686 سامت  هرامش.ددرگ  هیهت  تسویپ  رد  هدش  هدرب  مان  یاه  تکرش  زا  گنر  ، ددرگیم

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط رتیل   رتیل   900900 یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر صوصخم   صوصخم لالح   لالح وو   مرگ   مرگ ولیک   ولیک   60006000 یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس گنر   گنر ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدکاپ 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 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم زاین  دروم  تایلمع  ینف و  تاصخشم  قباطم  رهش  حطس  هدایپ  رباع  ییاوه  یاه  لپ  تهج  یسکوپا  شوپفک  یارجا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ اهب  مالعتسا  رد 

1101095751000088 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/03 زاین :  خیرات 
تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ جرد  مالعتسا  گربردامتح  یداهنشیپ  تمیق  دینک .  هعجارم  یتسویپ  دانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  هئارا  .دش  دهاوخن  هداد  بیترتداهنشیپ  هب  اهب  مالعتسا  گربو  هناماسرد  یداهنشیپ  غلبم  تریاغم  تروصرد 

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملعم نابوتا  روحم  ینایم  ژوفور  رد  یسرجوین  بصن  لحم  یزاسرتسب  یارب  نتب  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000273 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع ییاوه   ییاوه یاه   یاه لپلپ   تهج   تهج یسکوپا   یسکوپا شوپفک   شوپفک یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7272

نابوتا نابوتا روحم   روحم ینایم   ینایم ژوفور   ژوفور ردرد   یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن لحم   لحم یزاسرتسب   یزاسرتسب یارب   یارب نتب   نتب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج یاه  هنیزه  هیلک  تسویپ  هب  هنومن  سکع  قبطو  ینف  تاصخشماب  کالپددعرازه  20000 دادعت دشاب  یمندیرخ  کالمدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننگ  نیمات  هدهع  هب  بصنو  لاسراا  لیبقزا 

1101094175000066 زاین :  هرامش 
یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

عجرم رات  سیر  ساملا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دیفس  گنر   11x140 cm زیاس یتیزوپماک  سنج  لیطتسم  لکش  یعاجترا  امنریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
رات سیر  ساملا  هدننک  هضرع 

ددع  20,000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 
کارا یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

نایاپات تادهعت  ماجنا  همان  تنامض  ناونع  هبار  یداهنشیپ  تمیق  %15 غلبم دادرارقداقعنا  نامزردمالعتسا  هدنرب  عوضوم  تیساسح  هب  هجوتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد تسویپ  تسا  یمازلا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  نمضرد  ، دادرارق

3819946996 یتسپ :  دک  یتعنص ،  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33132020-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33132022-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس گنر   گنر   1 11 1 x140  cmx140  cm  زیاس زیاس یتیزوپماک   یتیزوپماک سنج   سنج لیطتسم   لیطتسم لکش   لکش یعاجترا   یعاجترا امنریسم   امنریسم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رمشاک ناتسرهش  یزکرم  شخب  ناقبرت  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6062639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرب ریگتعرس و  ، یدنق هلک  ، یکیفارت ولبات  ، یکیفارت هکشب  ، یزاسفک ، ویناک لودج  ، لودج یارجا  لماش :  یسدنه  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قباطم  یرون 

1101096063000001 زاین :  هرامش 
رمشاک ناتسرهش  یزکرم  شخب  ناقبرت  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم   1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
رمشاک یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگراب  نکسا و  لیمکت ،  یتسیاب  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراددوخ  دشاب  یم  اناوخان  نآ  تنیرپ  هک  لیابوم  نیبرود  قیرط  زا  مالعتسا  ریوصت  یراذگراب  زا 

9671953479 یتسپ :  دک  ناقبرت ،  یاتسور  یزکرم -  شخب  رمشاک -  ناتسرهش  یوضر -  ناسارخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55194091-051  ، 55183484-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55183484-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون جرب   جرب وو   ریگتعرس   ریگتعرس ،، یدنق یدنق هلک   هلک ،، یکیفارت یکیفارت ولبات   ولبات ،، یکیفارت یکیفارت هکشب   هکشب ،، یزاسفک یزاسفک ،، ویناک ویناک لودج   لودج ،، لودج لودج یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7575
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نایسراپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6063323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  یرتم  لکد 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050170000003 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یدنبواگ ) ) نایسراپ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  یتراظن  نیبرود  یرتم  لکد 12  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09173643181 لیاف  قبط  یتراظن  نیبرود  یرتم  لکد 12   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7977164751 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  یرادرهش  ینیمخ  ماما  نابایخ  نایسراپ  ناتسرهش  ناگزمره -  نایسراپ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44622010-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44622130-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادهگن6061872 ریمعت و  ، دیرخ هژورپ  هصقانم  دانسا  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظنرد  جرک  یرادرهش 
دیامن مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  دنمشوه  لقن  لمح و  یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم6061874 قبط  رهش  حطس  یاه  عطاقت  یزاس  دنمشوه  روظنم  هب  پول  یارجا  هنیزه 
( نیبرام سمش و   .) تسویپ

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود یرتم   یرتم   1212 لکد   لکد ناونع : : ناونع 7676
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  ساسا  رب  بعش  کیتاموتا  هرکرک  هرجنپ  برد و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004561000003 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، یزرواشک کناب  تیریدم  امه - نامتخاس   200  - کالپ قباس -) شزرو  ) یتشهب دیهش  نابایخ  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8815858843 یتسپ :  دک 

33334998-038  ، 33335754-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334316-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6062208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا برد  یلیر  کج  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14013610 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش کیتاموتا   کیتاموتا هرکرک   هرکرک هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یلیر   یلیر کجکج   فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مجنپ دعب  دنرب  بایغ  روضح و  هاگتسد  یتساوخرد  یالاک  دشاب .  یمن  دانتسا  لباق  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
vlspeed 355 لدم

1101004543000559 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNION COMMIUNITY هدنزاس عجرم   ac2100H لدم ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

vlspeed لدم مجنپ  دعب  دنرب  بایغ  روضح و  هاگتسد  یتساوخرد  یالاک  دشاب .  یمن  دانتسا  لباق  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
355

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37229050-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: 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

مجنپ مجنپ دعب   دعب دنرب   دنرب بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک دشاب .  .  دشاب یمن   یمن دانتسا   دانتسا لباق   لباق وو   تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع
vlspeed 355vlspeed 355 لدم   لدم

7979
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هگنلردنب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس مرا  کحاب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092575000005 زاین :  هرامش 

هگنلردنب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
2.66 عافتراو 3.61 ضرعداعبا هب  کیتاموتا  برد  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

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

دوش هدیچرب  لبق  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهد هئارا  شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگ  هدننک  نیمات  تکرش 

دشاب هتشاد  ناتسا  حطسرد  لاعفوربتعم  هدنیامن 

7971613599 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  وردوخ  ناریا  تکرش  بنج  نازابناج  راولب  هگنلردنب  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44241894-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44241861-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبیرقت 2.1*2 داعبا  هب  کیتاموتا  برد  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000465 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل  دشابیم .  هدنشورف  هدهع  هب  ارجا  بصن و  لمح ،  هیهت ،  یاه  هنیزه  مامت  دشابیم .  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: 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

نامزاس نامزاس مرا   مرا کحاب   کحاب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 8080

22 ** 2 .12 .1 یبیرقت   یبیرقت داعبا   داعبا هبهب   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6063022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس هاگورین  زاین  دروم   EGS-WT33A لدم بای  زلف  ددرت  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000306 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنهس هاگورین  زاین  دروم   EGS-WT33A لدم بای  زلف  ددرت  تیگ  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هداد  یاه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تدوع  انیع  لمح ) هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  متیآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: 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

EGS-WT33AEGS-WT33A  لدم لدم بای   بای زلف   زلف ددرت   ددرت تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرل دابآ  مرخ  هبعش  تاناما  قودنص  یزادنا  هار  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  جیکپ  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003376000012 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ددعکی ، تنگم لفق  ددعکی  ،Station F2- Face ODB Face ددرت لرتنک  هاگتسد  4) لماش تاناما  قودنص  یزادنا  هارزایندروم  تازیهجت  جیکپ  - 

دشابیم هدننک  نیمات  اب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه.تسویپ  ینف  تاصخشم  قفو  لحمرد  بصنو  هدننک  نیمات  فرطزا  یتناراگ  لاسوداب  (127 رپمآ 3 روتبادآ
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمهب تسویپ  لیاف   . درادن یضارتعا  هنوگ  چیه  قح  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  هدوب و  کناب  حالص  هفرص و  ساسا  رب  هدننک  نیمات  باختنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  هدننک  تکرش  طسوت  تسا  مزال  تاصخشم 

6814668547 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3300153-066  ، 33300153-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33303947-066 :: 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

هبعش هبعش تاناما   تاناما قودنص   قودنص یزادنا   یزادنا هار   هار یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت جیکپ   جیکپ کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  یتساوخرد  تاصخشم  قباطم  یتراک  یتشگنا -  رثا  - هرهچ صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092126000049 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AF30N لدم زمر  تشگنا و  رثا  اب  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یهیدب.دریذپیم  تروص  تکرش  نیا  یرادا  روما  دحاو  رظن  مالعا  هیدأت و  زا  سپ  ، ناگدننک نیمأت  یوس  زا  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  ، هدش هئارا  تاداهنشیپ  ، روکذمدحاو طسوت  تاداهنشیپدأت  مدع  تروصرد 

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: 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

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف یتساوخرد   یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یتراک   یتراک یتشگنا -  -  یتشگنا رثا   رثا -- هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8484

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

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

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

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

6063156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  دیرخ  حرش  تسه ، هباشم  دک  ناریا  ، زاف کت  تاو  روتوم 270 یاراد  یناریا  یکیلوردیه  یقرب  دنبار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000052 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یاهزوجم  ، دوشیم هداد  تدوع  الاک  دات ، مدع  تروص  رد  هدنشورف ،  اب  لمح  هیارک  ، ددرگ ظاحل  بصن  هنیزه  ، ناتسرامیب لیوحت  زور ، تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناریا  دیلوت  الاک  ددرگ ، یراذگراب  مزال 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: 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

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ دیرخ   دیرخ حرش   حرش تسه ، ، تسه هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، زاف زاف کتکت   تاو   تاو 270270 روتوم   روتوم یاراد   یاراد یناریا   یناریا یکیلوردیه   یکیلوردیه یقرب   یقرب دنبار   دنبار ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6063299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلیر نکزاب  برد  ناونع : 

14013332 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/25 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلیر یلیر نکزاب   نکزاب برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 141 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r35fshwsqx3lf?user=37505&ntc=6063299
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6063299?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تحت بعش  هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپ مالعتسا  یرازگرب  هب  تبسندرادرظنرد  ناتسا  یلم  کناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  مالعتسا  یتسویپ  کرادماب  قباطمدوخ  ششوپ 

1101003340000089 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هبعش 37 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ششوپ تحت  بعش  هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپ مالعتسا  یرازگرب  هب  تبسندرادرظنرد  بو  ناتسا چ  یلم  کناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا طیارشاب  قباطمامتح  ، ددرگ یراذگراب  هناماسردو  هیهتدیاب  هک  یتادنتسمو  مالعتسارد  تکرش  هوحن.دنک  مادقا  ، مالعتسا یتسویپ  کرادماب  قباطمدوخ 

.دشاب

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: 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

ششوپ ششوپ تحت   تحت بعش   بعش هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرودزا   یاهنیبرودزا یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یکدنف  رژراش  یرتاب و  یرومم ,  تراک  نیبرود ,  زنل  ینوس ,  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009006000135 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  یکدنف  رژراش  یرتاب و  یرومم ,  تراک  نیبرود ,  زنل  ینوس ,  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

رد هدوب و  هطوبرم  ناسانشراک  دات  زا  دعب  لیوحت  دوب -  دهاوخ  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  رد  لیوحت  دشاب -  یم  یتسویپ  تسیل  قبط  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  سانجا  هتبثم  کرادم  هئارا  دش -  دهاوخ  هداد  تدوع  سانجا  دات  مدع  تروص 

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: 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

یکدنف یکدنف رژراش   رژراش وو   یرتاب   یرتاب یرومم ,  ,  یرومم تراک   تراک نیبرود ,  ,  نیبرود زنل   زنل ینوس ,  ,  ینوس نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  تباث  یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093023000814 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

شواک رازفا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   P1343 لدم تباث  یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ترازو دنلب  تسیل  رد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   ، تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندرک  قاصلا  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  ( AVL  ) تفن

تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تباث   تباث یتعنص   یتعنص هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-2CD1023G0-I لدم نژیو  کیاه  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DS-7104q1 لدم  NVR

دشابیم هباشم  اهدک  ناریا 
1101005865000215 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   NVR 8CH 5MP AHP-N5208 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هکبش  تحت   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
سراپ دنمشوه  کاریژآ 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح دانسا  لیمکت  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  یزکرم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: 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

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا   DS-7104q1DS-7104q1 لدم   لدم   DS-2CD1023G0- I  NVRDS-2CD1023G0- I  NVR لدم   لدم نژیو   نژیو کیاه   کیاه هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9090
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6062240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  .دابآرهم  یللملا  نیب  هاگدورف  هتسبرادم  یاهنیبرود  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000392 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناطلس سدنهم  سامت 09123240642   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها بالضاف  بآ و  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 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف هاگدورف هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9191

هلول هلول لسکب -  -  لسکب میس   میس یلوتفم -  -  یلوتفم قرب   قرب میس   میس هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود هظفحم   هظفحم دروک -  -  دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک لانرتنیا -  -  لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
یکینورتکلا یکینورتکلا هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم لوژام   لوژام یموطرخ -  -  یموطرخ

9292
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لوژامرواپ یسکلف  هلول  لسکب  میس  یموینیمولآ  هبعج  یناراب  سکاب  چوس  قرب  لباک  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبالاکدیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000402 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
عجرم یبوچ  هرقرق   m 100 لوط  60227EC 01 ISIRI 60701 حرط  mm^2 95 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو  1x95 یلوتفم قرب  میس  الاک :  مان 

نامک لباک  عیانص  هدننک  هضرع 
هرقرق 200 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   WONWOO ENGINEERING CO LTD هدنزاس عجرم   WH-5100 لدم تباث  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هبعج الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یربکا یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کار  یتراجت  مان  یمرگولیک   mm 8 تماخض هزیناولاگ  ریغ  دالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 

مرگولیک 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  Pg 29 زیاس یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09166015825 هب  یناطلس  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: 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
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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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6062880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0109648001  هرامش  هتسب  رادم  نیبرود  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985007502 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

یهاگشناد داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تاعطق  مزاول و  هتسبرادم و  نیبرود  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005005000049 زاین :  هرامش 

یهاگشناد داهج  هدننک :  رازگرب 
یبناج تاعطق  مزاول و  هتسبرادم و  نیبرود  متسیس  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  89 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادنخ 66481895 یاقآ  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1314744513 یتسپ :  دک  کالپ 1270 ،  یزار  رخف  شبن  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66495017-021  ، 66462002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66400730-021 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393

یبناج یبناج تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9494
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یهاگشناد داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یبناج  تاعطق  مزاول و  هتسبرادم و  نیبرود  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005005000050 زاین :  هرامش 

یهاگشناد داهج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یبناج  تاعطق  مزاول و  هتسبرادم و  نیبرود  متسیس  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  89 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقاتشم یاقآ  یلخاد 1476  سامت 66462002  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1314744513 یتسپ :  دک  کالپ 1270 ،  یزار  رخف  شبن  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66495017-021  ، 66462002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66400730-021 :: 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

مالیا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 23 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج یبناج تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9595

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  -  - DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 9696
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دیامن رازگرب  مالعتسا  قیرط  زا  ار  قوف  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، دراد  رظن  رد  مالیا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003992000001 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ورین ماف  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WD2002FAEX/SATA 6 Gb/s لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

رصع نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   PHAROS یتراجت مان   FDC-2004-BM1S لدم لاتیجید   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
داگراساپ

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  داگراساپ  رصع  نایناریا  رف  هدنزاس  عجرم   PHAROS یتراجت مان   FCC BF 232LHWRR لدم  bullet هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگ یم  ماجنا  یهاشکلم  نانادبآ و  یاه  ناتسرهش  رد  قوف  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  تکرش  هدهعرب  ...و ) همیب  تایلام ،  ) دننام ینوناق  تاروسک  هیلک 

.ددرگ جرد  روتکاف  شیپ  رد  هناگادج  تروص  هب  دیاب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نازیم 

6931413968 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  یدازآ 13 -  شبن  یدازآ -  راولب  یروشک -  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233060-084  ، 32233080-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233081-084 :: 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

زاوها بالضاف  بآ و  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 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب قرب هلول   هلول یتعنص -  -  یتعنص هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم یتارباخم -  -  یتارباخم لباک   لباک لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ریواصت -  -  ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( تسویپ تسویپ هبهب   عوجر   عوجر وو ( ...  ( ...  اتید -  -  اتید مدوم   مدوم یریوصت -  -  یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس لیدبت   لیدبت شیف   شیف - - 

9797
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یسکلف هلول  تسب  لوژامرواپ  مدوم  شیف  هیذغت  عبنم  یبیکرت  لباک  راهریوصت  طبض  هاگتسد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  هبالاکدیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000403 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دنیارف زیرفا  هدننک  هضرع  عجرم   POLYCOM یتراجت مان   RSS2000 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لاتیجید  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  TB 1 تیفرظ  SATA interface لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دیهش یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس  عجرم  یرتم  هرقرق   PVC شکور سنج   mm 24/5 زیاس سم  یداه  سنج  دک 601-013  یبیکرت  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق 
رتم 150 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   MEAN WELL هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MEAN WELL یتراجت مان   RSP-1000-48 لدم  W 1008 ناوت یتعنص  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

کیرتکلا دیشفا  هدننک 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ینازورف رهس  یمیهاربا  هناسفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LINE یتراجت مان  لدم 1218  یریوصت  یتوص و  متسیس  لیدبت  شیف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

تن یتآ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتآ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP-2101 لدم لسناریا   TD-LTE اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زربلا راپسب  لاصتا  هدننک  هضرع  عجرم   SP20T لدم  400x110 mm زیاس لیتسا  تسب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 125 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاحسامت  هرامش 09166015825 هب  یناطلس  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: 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
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

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

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

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

6063337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   HERNIS SCAN SYSTEMS CAMERA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000548 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یرادهگن6061872 ریمعت و  ، دیرخ هژورپ  هصقانم  دانسا  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظنرد  جرک  یرادرهش 
دیامن مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  دنمشوه  لقن  لمح و  یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن6063323 نیبرود  یرتم  هحفص 54)لکد 12  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

هتسب6063128 رادم  نیبرود   - DVR شخپ طبض و  هاگتسد  لانرتنیا -  کسید  هحفص 68)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

6062127DS- لدم  DS-2CD1023G0-I NVR لدم نژیو  کیاه  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد 
دشابیم هباشم  اهدک  ناریا   7104q1

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

HERNIS SCAN SYSTEMS CAMERAHERNIS SCAN SYSTEMS CAMERA ناونع : : ناونع 9898
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروآرف6062737 تاقیقحت  زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  هحفص 30)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اب6062738 هارمه  نویسیمک  نامتخاس  تهجرلکنیرپسا  تاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  یحارط 
تسویپدادرارقو ینف  تاصخشم  ، تامازلا قبطزایندروم  یاههاگتسدو  مزاول  هیلک  نیمات 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعا6063130 روتاکیدنا  تومیر  نز  کمشچ  غارچ  قیرح -  مالعا  متسیس  تهج   LHD یلباک روتکتد 
مالعا یترارح  روتکتد  - PVC سنج هداس  تکاد  رطخ -  مالعا  یتراک  میس  هدننک  نفلت  قیرح - 

KNX متسیس  V 12 یرطاب قیرح - 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ6063424 راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  ، بصن ، هحفص 7)هیهت یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

6063373 - تاو رادرمید 600  رتویپماک  سیک  هدننک  زیمت  هاگتسد  گیگ -   ddr4 8 مر  - cpu نف دیرخ 
 ... ددع و دروبیک 10  ددع و  سوم 20  تنیوپ -  سسکا   - ssd 128 دراه

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

هاگتسد6062792 یتساوخرد  یالاک  دشاب .  یمن  دانتسا  لباق  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
vlspeed 355 لدم مجنپ  دعب  دنرب  بایغ  روضح و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6063022EGS-WT33A لدم بای  زلف  ددرت  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هبعش6063033 تاناما  قودنص  یزادنا  هار  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  جیکپ  کی  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قباطم6063118 یتراک  یتشگنا -  رثا  - هرهچ صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد 
.تسویپ لیاف  یتساوخرد  تاصخشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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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انزا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  ژارتم 6  هب  قیرح  دض  فانک  عبرم و  رتم  ژارتم 100  هب  قیرح  دض  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092872000004 زاین :  هرامش 

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

عبرم رتم  106 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

انزا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عبرم رتم  ژارتم 6  هب  قیرح  دض  فانک  عبرم و  رتم  ژارتم 100  هب  قیرح  دض  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6871693413 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  یوربور -  - رصعیلو راولب  - انزا انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43420364-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43420364-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهم پملپ و  چیپ و  - کالپ لور  چیپ و  - لفق - قرب بسچراون  - زاف هس  لباک  تسب  - لباک تسب  موف - یرپسا  - تلوب لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000214 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرافغ ییایمیش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  موفاگم  یتراجت  مان   ml 750 روخ ناگ  راد  یرپسا  یزلف  یطوق  ناتروا  یلپ  هیاپ  رب  قیرح  دض  موف  ریگزرد  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارماک 03431251067 یاقا  هنومن  تیئور  ینف و  لاوس  ددرگ  یرازگراب  هدننک  نیمات  کرادم  - ددرگ یرازگراب  لیمکت و  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520003-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبرم عبرم رتم   رتم   66 ژارتم   ژارتم هبهب   قیرح   قیرح دضدض   فانک   فانک وو   عبرم   عبرم رتم   رتم   100100 ژارتم   ژارتم هبهب   قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر ناونع : : ناونع 9999

هرهم هرهم وو   پملپ   پملپ وو   چیپ   چیپ -- کالپ کالپ لور   لور وو   چیپ   چیپ -- لفق لفق -- قرب قرب بسچراون   بسچراون -- زاف زاف هسهس   لباک   لباک تسب   تسب -- لباک لباک تسب   تسب موف - - موف یرپسا   یرپسا -- تلوب تلوب لور   لور ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا هکبش ---  قرب و  یاه  لباک  راهم  با و  ذوفن  تقرس و  دض  برد  قیرح و  ظاحل  زا  هاگنامرد  رتویپماک  رورس  قاتا  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک 

1101094806000014 زاین :  هرامش 
هیوفاشف یادهش  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
قاتا 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  هکبش ---  قرب و  یاه  لباک  راهم  با و  ذوفن  تقرس و  دض  برد  قیرح و  ظاحل  زا  هاگنامرد  رتویپماک  رورس  قاتا  یزاس  نمیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388977473 یتسپ :  دک  هیوفاشف ،  هاگنامرد  یلصم  هیوفاشف خ  دابا  نسح  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56410398-021  ، 56804665-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56804662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6062190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح دض   lshf پیت راددلیش  درگ  یسم  قرب  لباک  ناونع : 

14013904 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   قرب   قرب یاه   یاه لباک   لباک راهم   راهم وو   بابا   ذوفن   ذوفن وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد وو   قیرح   قیرح ظاحل   ظاحل زازا   هاگنامرد   هاگنامرد رتویپماک   رتویپماک رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 10 110 1

قیرح قیرح دضدض     lshflshf  پیت پیت راددلیش   راددلیش درگ   درگ یسم   یسم قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 102102
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هناماس رد  تسویپ  یاهب  مالعتسا  حرش  اب  قباطم  دیرخ  قیرح  ... ءافطا  تایلمع  راجفنا  دض  دود  هیلخت  نف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000520 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PRODEK یتراجت مان   AIR AKD - F300/2H لدم تعاس  ود  ات  هجرد  قیرح 300  هب  مواقم  دود  هیلخت  تاجن  دادما و  گنیکراپ  نف  هیوهت  هاگتسد  الاک :  مان 

انرآ نابآ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   PRODEK هدنزاس عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسیابیم  هدنشورف  دشابیم  یضرف  هناماس  رد  هدش  تبث  یاهالاک  حرش  دک و  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ 

07731682588 سکفلت :  یقداص  دیرخ :  رومام 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682588-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: 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

تروص6061512 هب  روتکاف  شیپ.تسویپ  تاصخشم  قبط  قیرح  یافطا  قیرح و  نالعا  متسیس  یارجا 
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  مالعا  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب.ددرگ  تسویپ  قیقد 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عبرم6061741 رتم  ژارتم 6  هب  قیرح  دض  فانک  عبرم و  رتم  ژارتم 100  هب  قیرح  دض  هحفص 8)گنر  قیرح  ( قیرح

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

لور6061783 چیپ و  - لفق - قرب بسچراون  - زاف هس  لباک  تسب  - لباک تسب  موف - یرپسا  - تلوب لور 
هرهم پملپ و  چیپ و  - کالپ

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

با و6061975 ذوفن  تقرس و  دض  برد  قیرح و  ظاحل  زا  هاگنامرد  رتویپماک  رورس  قاتا  یزاس  نمیا 
هکبش قرب و  یاه  لباک  راهم 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6062190 دض   lshf پیت راددلیش  درگ  یسم  قرب  هحفص 8)لباک  قیرح  ( قیرح

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

یروآرف6062737 تاقیقحت  زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  هحفص 30)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تایلمع   تایلمع راجفنا   راجفنا دضدض   دود   دود هیلخت   هیلخت نفنف   ناونع : : ناونع 103103

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 یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب6062738 هارمه  نویسیمک  نامتخاس  تهجرلکنیرپسا  تاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  یحارط 
تسویپدادرارقو ینف  تاصخشم  ، تامازلا قبطزایندروم  یاههاگتسدو  مزاول  هیلک  نیمات 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرادا6063049 یاه  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  تست  یرادهگن و  هحفص 30)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6063078 ءافطا  تایلمع  راجفنا  دض  دود  هیلخت  هحفص 8)نف  قیرح  ( قیرح

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

مالعا6063130 روتاکیدنا  تومیر  نز  کمشچ  غارچ  قیرح -  مالعا  متسیس  تهج   LHD یلباک روتکتد 
مالعا یترارح  روتکتد  - PVC سنج هداس  تکاد  رطخ -  مالعا  یتراک  میس  هدننک  نفلت  قیرح - 

KNX متسیس  V 12 یرطاب قیرح - 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ6063424 راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  نویساربیلاک  یزادنا و  هار  ، بصن ، هحفص 7)هیهت یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعا6063130 روتاکیدنا  تومیر  نز  کمشچ  غارچ  قیرح -  مالعا  متسیس  تهج   LHD یلباک روتکتد 
مالعا یترارح  روتکتد  - PVC سنج هداس  تکاد  رطخ -  مالعا  یتراک  میس  هدننک  نفلت  قیرح - 

KNX متسیس  V 12 یرطاب قیرح - 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریز دراوم  هارمه  هب  تباث - یتراک و  میس  نفلت  اب  دنمشوه   4NET-B500 ریگدزد لارتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001136000013 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
ریز دراوم  هارمه  هب  - 

( ددع  4NET-(1 رشلف ریژآ  (- ددع 4NET(8 یروپیش یوگدنلب  -- ددع دنمشوه 1  درب  اب  ناویح  زا  ناسنا  صیصخشت   PARADOX-DG75 یطخ میب  )
( ددع 12V 7A WLTA MAX -(1 یرطاب ددع - دروهر 50  یسکلف 21  -- رتم نامرک 150  ریگدزد  لباک  (- ددع  4NET-(1 یزلف رواک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دادعت  1 دادعت : 

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

ریز دراوم  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددع  4NET-(1 رشلف ریژآ  (- ددع 4NET(8 یروپیش یوگدنلب  -- ددع دنمشوه 1  درب  اب  ناویح  زا  ناسنا  صیصخشت   PARADOX-DG75 یطخ میب  )

( ددع 12V 7A WLTA MAX -(1 یرطاب ددع - دروهر 50  یسکلف 21  -- رتم نامرک 150  ریگدزد  لباک  (- ددع  4NET-(1 یزلف رواک 

3419914884 یتسپ :  دک  زاگ ،  هرادا  یبونج  علض  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نابایخ  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333485-028  ، 33373485-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33373483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

تباث6062589 یتراک و  میس  نفلت  اب  دنمشوه   4NET-B500 ریگدزد هحفص 84)لارتناس  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تباث تباث وو   یتراک   یتراک میس   میس نفلت   نفلت اباب   دنمشوه   دنمشوه   44NET-B500NET-B500 ریگدزد   ریگدزد لارتناس   لارتناس ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6061709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  سیرتام  خلم  سیرتام  یرتاب  تازیهجت  مامت  اب   P1 سومنز نیبرود  هارمهب   RTK300 سیرتام الاک  ملق  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001597000278 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنمیار زادرپ  ناکم  هدننک  هضرع  عجرم  دنمیار  زادرپ  ناکم  هدنزاس  عجرم   IRo-G3B لدم  RTK یرادرب هشقن   GNSS یرادرب هشقن  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 2  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GNSSGNSS یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 105105

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 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا تسا / یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / متیآ دادعت 11 / دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هدنشورف هدهع  هب  الاک 

1101092447001132 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینوس  RX1 لدم یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

هدهع هب  الاک  لاسرا  تسا / یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / متیآ دادعت 11 / دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08633492906 سانشراک نفلت   / شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  / تسا هباشم  دک  ناریا  / هدنشورف

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

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوس ینوس   RX1RX1 لدم   لدم یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  - یبیج یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف هعلاطم 

1101093498005642 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

الاک رهپس  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CASIO یتراجت مان   EX-ZR-200 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  - یبیج یساکع  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارار تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش وو   اضاقت   اضاقت حرش   حرش زازا   قیقد   قیقد عالطا   عالطا یارب   یارب افطل   افطل ،، دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یبیج یبیج یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دامرف .دامرف هعلاطم   هعلاطم

107107
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  سیرتام  خلم  سیرتام  یرتاب  تازیهجت  مامت  اب   P1 سومنز نیبرود  هارمهب   RTK300 سیرتام الاک  ملق  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001597000284 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنمیار زادرپ  ناکم  هدننک  هضرع  عجرم  دنمیار  زادرپ  ناکم  هدنزاس  عجرم   IRo-G3B لدم  RTK یرادرب هشقن   GNSS یرادرب هشقن  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 2  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: 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

6061709GNSS یرادرب هشقن  هحفص 11)هدنریگ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6061859 رادم  نیبرود  ینابیتشپ  راکنامیپ  هحفص 11)باختنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ششوپ6061863 تحت  بعش  هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، هحفص 68)ینابیتشپ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکدنف6061981 رژراش  یرتاب و  یرومم ,  تراک  نیبرود ,  زنل  ینوس ,  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا6062044 هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  مالعتسا  تاصخشم  قبط  تباث  یتعنص  هتسب  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

سیرتام سیرتام خلم   خلم سیرتام   سیرتام یرتاب   یرتاب تازیهجت   تازیهجت مامت   مامت اباب     P1P1 سومنز   سومنز نیبرود   نیبرود هارمهب   هارمهب   RTK300RTK300 سیرتام   سیرتام ناونع : : ناونع 108108
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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

6062127DS- لدم  DS-2CD1023G0-I NVR لدم نژیو  کیاه  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد 
دشابیم هباشم  اهدک  ناریا   7104q1

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف6062240 هتسبرادم  یاهنیبرود  یرادهگن  هحفص 68)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قرب6062314 میس  هتسبرادم -  نیبرود  هظفحم  دروک -  چپ  هکبش  لباک  لانرتنیا -  هکبش  اتید  چیئوس 
یکینورتکلا هیذغت  عبنم  لوژام  یموطرخ -  هلول  لسکب -  میس  یلوتفم - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوس6062508  RX1 لدم یرادربملیف  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

اضاقت و6062782 حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  - یبیج یساکع  نیبرود 
.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش 

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6062880 رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سیرتام6063048 خلم  سیرتام  یرتاب  تازیهجت  مامت  اب   P1 سومنز نیبرود  هارمهب   RTK300 هحفص 11)سیرتام نیبرود  ( نیبرود

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

یبناج6063051 تاعطق  مزاول و  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 68)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6063074 تاعطق  مزاول و  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 68)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6063128 رادم  نیبرود   - DVR شخپ طبض و  هاگتسد  لانرتنیا -  کسید  هحفص 68)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص6063237 کرهش  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 11)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6063323 نیبرود  یرتم  هحفص 54)لکد 12  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لباک6063325 لانرتسکا -  کسید  دراه  ریواصت -  طبض  هاگتسد  هتسبرادم -  نیبرود  دیرخ : 
مدوم یریوصت -  یتوص و  متسیس  لیدبت  شیف  قرب -  هلول  یتعنص -  هیذغت  عبنم  یتارباخم - 

 ( تسویپ هب  عوجر  و ( ...  اتید - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6063337HERNIS SCAN SYSTEMS CAMERA(68 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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کباب رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005616000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061458 :: هرازه هرازه :: 1401/10/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  کبابرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کبابرهش  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم 

ددرگ  هرامش  خیرات و  یرادرهش  هناخ  ریبد  رد  لاسرا و  یرادرهش  هب  تاکاپ  یئاشگزاب  زا  لبق  یکناب  همان  تنمض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
09:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اروش نادیم  بنج   - ریت متفه  یادهش  راولب  کبابرهش - ناتسرهش  نامرک -  ناتسا   ، 7751811177 یتسپ :  دک  کباب ،  رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 109109
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش حرشب  هعبات  ردانب  ینیمخ و  ماما  ردنب   - ناتسزوخ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  لاس 1401  نایاپ  ینادرگ  لاوما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یصوصخ 

1101001326000049 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش حرشب   حرشب هعبات   هعبات ردانب   ردانب وو   ینیمخ   ینیمخ ماما   ماما ردنب   ردنب  - - ناتسزوخ ناتسزوخ ناتسا   ناتسا یدرونایرد   یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا   140 1140 1 لاس   لاس نایاپ   نایاپ ینادرگ   ینادرگ لاوما   لاوما ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ یصوصخ   یصوصخ

1101 10
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  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 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیئامرف هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  یراذگ  تمیق  زا  لبق.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091319000134 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصرد.دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  هنومن  قبط  امتح.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یتکرش  ای  یلصا  یتناراگ  یاراد  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  هنوگره 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093221000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  حرط   E100N تیعقوم ناریگناخ  هرامش 70  هاچ  ینایرج  هلول  طخ  یهارس و  تالیهست  بصن  الاک و  هیهت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( PC تروص هب  ) هجیروش

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 11 11 1 1

(( PCPC تروص تروص هبهب   )) هاچ   هاچ ینایرج   ینایرج هلول   هلول طخطخ   وو   یهارس   یهارس تالیهست   تالیهست بصن   بصن وو   الاک   الاک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1121 12
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6063034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا دیدزاب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  دشاب و  یم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  ینوماریپ  یاهراوید  یزاسزاب  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  هژورپ 

1101091319000135 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 5 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هژورپ  زا  دیدزاب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  دشاب و  یم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  ینوماریپ  یاهراوید  یزاسزاب  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56882052-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: 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

زاس6061458 هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 90)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ماما6061562 ردنب   - ناتسزوخ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  لاس 1401  نایاپ  ینادرگ  لاوما 
تسویپ یصوصخ  طیارش  حرشب  هعبات  ردانب  ینیمخ و 

هحفص 90) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6061879 هریخذ  رورس  هحفص 35)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6061940 هحفص 90)سیک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

اه6062393 تنیالک  رورس و  تاعطق  هحفص 35)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6062598(PC تروص هب  هاچ ( ینایرج  هلول  طخ  یهارس و  تالیهست  بصن  الاک و  هحفص 90)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ینوماریپ6063034 یاهراوید  هحفص 90)یزاسزاب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

ینوماریپ ینوماریپ یاهراوید   یاهراوید یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 113113
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنب رد  لیوحتو  لقنو  لمح  یربراب  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  دات  ابو  تسویپ  قبط  یشزرو  سانجا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  نادابآ 

1101001396000077 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یناجاباب دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یناجاباب  دومحم  هدنزاس  عجرم   JV لدم  XXXL زیاس یخن  سنج  یشزرو  راولش  نکمرگ و  الاک :  مان 
تسد 11 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
سلطا دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  سلطا  دیجم  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  هداس  لدم   XL زیاس هشیش  مشپ  رتسا و  یلپ  سنج  یشزرو  تکروا  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

REBOOK یتراجت مان  ربوچ  راکبوخ  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  یتفج  ینوفلس 1  هتسب  لدم 2010  زیاس  یرف  یخن  دنلب  قاس  یشزرو  باروج  الاک :  مان 
تفج 22 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
رزخ زبس  میسن  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   DC یتراجت مان  گرزب  زیاس  یخن  هداس  یشزرو  هالک  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

یرای اضر  هدننک  هضرع  عجرم   ADIDAS یتراجت مان  یددع  ینولیان 12  هتسب  لدم 90   L زیاس رتسا  یلپ  سنج  هاتوک  نیتسآ  یشزرو  نهاریپ  الاک :  مان 
هتسب 11 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نیرتآ هوکش  دیلوت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نیلاژ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 50   SPORT لدم ناتک  سنج  یشزرو  یتشپ  هلوک  الاک :  مان 

هتسب 11 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

تعنص رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   m 1 زیاس یکیتسالپ  سنج   SSA506 لدم گنر  بش  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
کادآ

ددع 20 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

سراف جاوما  تراجت  ایهم  هدننک  هضرع  عجرم   ESKA یتراجت مان  طسوتم  زیاس   SPORT لدم یعونصم  مرچ  سنج  یشزرو  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 11 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
برع دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 50  هتسب  نودوج  سنج   M زیاس لدم 10108  هنادرم  یشزرو  ترش  یت  الاک :  مان 

ینابیش
هتسب 11 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
روش هوک  یکروا  هفطاع  هدننک  هضرع  عجرم   ZAMBERLAN یتراجت مان   KMN012M06 لدم زیاس 44  یناتک  یشزرو  شفک  الاک :  مان 

تفج 11 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یخن یخن سنج   سنج یشزرو   یشزرو شفک   شفک وو   راولش   راولش وو   نکمرگ   نکمرگ ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ  قبطو  لانیجروا  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  تسویپ 

ددرگ لاسرا  سانشراک  دات  تهج  تسیاب  یم  سنج  هنومت 

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

حرش6063156 تسه ، هباشم  دک  ناریا  ، زاف کت  تاو  روتوم 270 یاراد  یناریا  یکیلوردیه  یقرب  دنبار 
دشابیم تسویپ  دیرخ 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یخن6063360 سنج  یشزرو  شفک  راولش و  هحفص 95)نکمرگ و  دنب  ( دنب هار   هار

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرش6063156 تسه ، هباشم  دک  ناریا  ، زاف کت  تاو  روتوم 270 یاراد  یناریا  یکیلوردیه  یقرب  دنبار 
دشابیم تسویپ  دیرخ 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ECG TIME S لدم  Medset بلق نابرض  رتلوه  ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002898 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناهوژپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDSET هدنزاس عجرم   MEDSET یتراجت مان   Telesmart لدم بلق  نابرض  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هسرآ ناهن  زورفا 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

ردروکر  :: 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

6061528Medset بلق نابرض  رتلوه  هحفص 96)ردروکر  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

MedsetMedset بلق   بلق نابرض   نابرض رتلوه   رتلوه ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 115115
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رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094685000009 زاین :  هرامش 

رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لانجیروا  دیاب  تاعطق  یمامت 

دنشاب هلاس  کی  یتناراگ  یاراد  دیاب  تاعطق  یمامت 
دشاب یم  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  هب 5  فظوم  تکرش 

.دشاب یم  داتس  لحم  رد  ندش  هدنرب  مالعا  زا  دعب  هتفه  کی  الاک  لیوحت  نامز 

 : یتسپ دک  رتشوش ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  سزکرم  نامزاس  یتایلام  روما  نامزاس  بنج  تفارش  دیهش  راولب  رتشوش  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6451684534

62228660-061  ، 36228590-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36228590-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000048 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 300GB 10K DP لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09183429925 یت یا  سانشراک  طسوت  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  تسویپ - تاصخشم  قبط  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380437-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانادبا هبعش  یعامتجا  نیمات  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 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجدوب نیمات  تروص  رد  ینف و  دیئات  زا  سپ  هدنرب  مالعا  انمض  تسویپ  یاهلیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دریگیم ماجنا  زاین  دروم 

1101050104000003 زاین :  هرامش 
نانادبا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرمرتم 15 دادعت : 

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

ماجنا زاین  دروم  هجدوب  نیمات  تروص  رد  ینف و  دیئات  زا  سپ  هدنرب  مالعا  انمض  تسویپ  یاهلیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیم

6971951153 یتسپ :  دک  ماما ،  نابایخ  نانادبآ   ناتسرهش  مالیا  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33626871-084  ، 33626872-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624844-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 1171 17

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 141 ھحفص 99 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ  روتکاف  شیپ  قباطم  رورس  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپ  روتکاف  شیپ  ءاضما  رهم و 

1101001017000643 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   CLASH BATTRY یتراجت مان   HSV300 لدم رورس  شک  یرطاب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع  75358222

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 141 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9lmwcjlgh5ag3?user=37505&ntc=6061582
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6061582?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نکسم کناب   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G9-DL380 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004182000021 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامیا رتسگ  روحم  مه  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  یارب  کیتاموفنا  یهاوگ  نتشاد  دشاب  ربتعم  یتناراگ  هام  یاراد 12 دیاب  قوف  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  رهشوب  ناتسا  تیریدم  رابنا  برد  الاک  لیوحت  .دشاب   RETAIL ای تروص ORGINAL و  هب  تسا  یمازلا  هاگتسد  یاه  دراه 

دشابیم

7514973483 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  یوربور خ  ینیمخ  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33558084-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33558084-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G9-DL380G9-DL380 رورس   رورس ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 141 ھحفص 101 
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روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server ورورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ هام  هارمه 36  هب 

1101003871000219 زاین :  هرامش 
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سراپ لس  شیک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط   ) HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server ورورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ هام  هارمه 36  هب 

دشاب یم  هناماس  بولطم  دنور  همادا  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 
هطوبرم دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ هام   هام   3636 هارمه   هارمه هبهب   تسویپ ) ) تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) HPE ProLiant DL380 Gen 10  8  SFF CTO ServerHPE ProLiant DL380 Gen 10  8  SFF CTO Server  ورورس ورورس ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

زا 141 ھحفص 102 
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نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  طئارش  ینف و  تاصخشماب  hp رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050113000014 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کت اران  یکناب  کینورتکلا  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516795547 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هناخ  هدزیس  یلعوب  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38343019-081  ، 38261026-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38278330-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ طئارش   طئارش وو   ینف   ینف تاصخشماب   تاصخشماب hphp رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 141 ھحفص 103 
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نادابا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 10 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6062202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب هدش  لبمسا  رورس  هاگتسد  ود  تروصب  تازیهجت   ) رورس هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005387000002 زاین :  هرامش 

نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  هدننک  نیماات  طسوت  هدش  هئارا  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدننک نیمات  طسوت  تسویپ  تسیل  رد  هدش  هتساوخ  تادنتسم  یراذگراب 

.الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هجو 30  تخادرپ 

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384026-061  ، 53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دشاب دشاب هدش   هدش لبمسا   لبمسا رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   تروصب   تروصب تازیهجت   تازیهجت  ) ) رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 123123
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالم تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب   HIPATH3800-X8 نفلت زکرم  فلش  کر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم 

1101001132000330 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاتوت هب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G5 لدم کر  یور  رب  بصن  لباق  تروپ  رورس 2  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( کرکر یور   یور ربرب   بصن   بصن لباق   لباق تروپ   تروپ   22 رورس   رورس  )  ) HIPATH3800-X8HIPATH3800-X8 نفلت   نفلت زکرم   زکرم فلش   فلش وو   کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124
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روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server ورورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000218 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 

اران
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط   ) HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server ورورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هناماس  بولطم  دنور  همادا  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 

هطوبرم دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE ProLiant DL380 Gen 10  8  SFF CTO ServerHPE ProLiant DL380 Gen 10  8  SFF CTO Server  ورورس ورورس ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6062592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  هقطنم  داتس  نامتخاس  رورس  قاتا  گنیلوک  متسیس  بیع  عفر  مزاول و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092126000048 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب : یگنهامه  تهج  سامت  هرامش.دشاب  یم  یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  تهج  ناگ  هدننک  تکرش  طسوت  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتویپماک ) دحاو  )32211868- 056

( یسدنهم دحاو  ) 056-32317340

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

M05810 ربمان تراپ  اب  رورس  لگناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000586 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دماسب شوواک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SEH هدنزاس عجرم   HUB یتراجت مان   PROMAX لدم تروپ  باه 20  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب و  اه  سنسیال  هیلک  یاراد  دیاب  هطوبرم  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157278-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس رورس   رورس قاتا   قاتا گنیلوک   گنیلوک متسیس   متسیس بیع   بیع عفر   عفر وو   مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 126126

M05810M05810 ربمان   ربمان تراپ   تراپ اباب   رورس   رورس لگناد   لگناد ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000131 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  - 

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

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000552 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  مدقم  یرای  سدنهم  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  تسویپ .  لیاف  تاصخشم  قبط   hp رورس ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم ههام  هس  باسح  هیوست  یتخادرپ و  -  05138537590

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6063066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابسم یمازلا   ORGINAL ایو ,RETAIL تروص هب  دراه  ددع  هارمه 20  هب   G9 -DL380 لدم رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004182000022 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامیا رتسگ  روحم  مه  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ تسویپ  دشاب  یم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  یارب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  نتشاد  دشاب  ربتعم  یتناراگ  هام   12 یاراد دیاب  قوف  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  رهشوب  تیریدم  برد  قوف  یالاک  لیوحت  دشابیم  یمازلا  روتکاف 

7514973483 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  یوربور خ  ینیمخ  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33558084-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33558084-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hphp  رورس رورس ناونع : : ناونع 129129

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 130130

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

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

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

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

6063144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج .امیس  ادص و  رابنا  رد  لیوحت  .دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  تاعطق  هیلک  .تسویپ  تسیل  اب  قباطم  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09121384507

1101001554000384 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  .امیس  ادص و  رابنا  رد  لیوحت  .دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  تاعطق  هیلک  .تسویپ  تسیل  اب  قباطم  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09121384507

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

22167465-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6061485 هحفص 97)رورس  رورس  ( رورس

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

لیاف6061509 اب  قباطم  اه  کر  شیارآ  رورس و  قاتا  یزاس  بترم  تهج  زاین  دروم  تاعطق  دیرخ  *** 
 *** تسویپ

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6061550 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 97)دراه  رورس  ( رورس

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

تسویپ6061571 یاهلیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  قاتا  یزاس  هحفص 97)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

رورس6061582 هحفص 97)یرطاب  رورس  ( رورس

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

6061751G9-DL380 هحفص 97)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6061871 هحفص 35)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس6061879 هریخذ  رورس  هحفص 35)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 131131

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

با و6061975 ذوفن  تقرس و  دض  برد  قیرح و  ظاحل  زا  هاگنامرد  رتویپماک  رورس  قاتا  یزاس  نمیا 
هکبش قرب و  یاه  لباک  راهم 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

رورس6061988 هکبش و  تینما  هرواشم  هحفص 13)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب6062030 تسویپ ) لیاف  قبط   ) HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server ورورس
یتناراگ هام  هارمه 36 

هحفص 97) رورس  ( رورس

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

تسویپ6062048 دیرخ  طئارش  ینف و  تاصخشماب  hp رورس هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6062202 ( دشاب هدش  لبمسا  رورس  هاگتسد  ود  تروصب  تازیهجت   ) رورس هاگتسد  هحفص 97)ود  رورس  ( رورس

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

6062365 ( کر یور  رب  بصن  لباق  تروپ  رورس 2   ) HIPATH3800-X8 نفلت زکرم  فلش  کر و  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6062390HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server هحفص 97)ورورس رورس  ( رورس

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

اه6062393 تنیالک  رورس و  تاعطق  هحفص 35)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نامتخاس6062592 رورس  قاتا  گنیلوک  متسیس  بیع  عفر  مزاول و  هحفص 97)هیهت  رورس  ( رورس

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

6062758M05810 ربمان تراپ  اب  رورس  هحفص 97)لگناد  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6062806 تسیل  قبط  رورس  قاتا  هحفص 97)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

6062819hp هحفص 97)رورس رورس  ( رورس

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

هنایار6063066 هحفص 97)رورس  رورس  ( رورس

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

هنایار6063144 هحفص 97)رورس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6062199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرون روسنس  ناونع : 

14013907 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/03 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  ًاقیقد  پلاپ - رتمولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004246000208 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عون ، موینمولآ : هندب لایرتم  ،316 لیتسا : روسنس لایرتم  ،PN40: راشف ، سویسلس هجرد  -10 ات 50: یدنیآرف یامد  ، یسیطانغم عون  - 

یلیم 20 ات 4: یطابترا لکتورپ  ، لاتیجید یلحمرگشیامن  یاراد  ، تاعیام : لایس عون  ، دصرد 0/2: تقد ، یجنلف : لاصتا
( تسویپ قباطم   ) تعاسربرتیل 5000 ات 100: تیفرظ ،66: تظافح IP، رپمآ

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 504-501 اب  زاین  تروص  رد  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهع  لقن  لمح و  هنیزه  تسیمازلا -  یمسر  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 132132

پلاپ پلاپ رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 133133
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093985007481 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یزاگ   یزاگ نیبروت   نیبروت لوا   لوا فیدر   فیدر دربراک   دربراک کرحتم   کرحتم هرپ   هرپ زاگ -  -  زاگ وو   تفن   تفن تعنص   تعنص جنس   جنس راشف   راشف بآبآ -  -  نایرج   نایرج تعرس   تعرس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس نیمات :  :  نیمات ناونع : : ناونع
 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ... ) ... ) 

134134
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طوبرم  یاه  پمپ  ورتکلا  لرتتک  نامرف  تارادم  حیحصت  ارجا و  یشک و  لباک  حطس ، لرتنک  روسنس  بصن  ینادیم ، دیدزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن باسپ  یاه  هچضوح 

1101091915000116 زاین :  هرامش 
ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.ددرگ یم  لاطبا  هدودحم  زا  جراخ  خرن  یاه  داهنشیپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  همیمض  لیاف  ندرک  لیمکت  دقاف  یاه  داهنشیپ  - 2

.ددرگ یم  لاطبا  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  دقاف  یاه  خرن  داهنشیپ  - 3

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

یرون6062199 هحفص 111)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

پلاپ6062562 هحفص 111)رتمولف  روسنس  ( روسنس

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

قباطم6063118 یتراک  یتشگنا -  رثا  - هرهچ صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد 
.تسویپ لیاف  یتساوخرد  تاصخشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هرپ6063357 زاگ -  تفن و  تعنص  جنس  راشف  بآ -  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  نیمات : 
 ( تسویپ تسیل  یزاگ و ( ...  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم 

هحفص 111) روسنس  ( روسنس

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

نامرف6063371 تارادم  حیحصت  ارجا و  یشک و  لباک  حطس ، لرتنک  روسنس  بصن  ینادیم ، دیدزاب 
یتفن باسپ  یاه  هچضوح  هب  طوبرم  یاه  پمپ  ورتکلا  لرتنک 

هحفص 111) روسنس  ( روسنس

هبهب طوبرم   طوبرم یاه   یاه پمپ   پمپ ورتکلا   ورتکلا لرتنک   لرتنک نامرف   نامرف تارادم   تارادم حیحصت   حیحصت وو   ارجا   ارجا وو   یشک   یشک لباک   لباک حطس ، ، حطس لرتنک   لرتنک روسنس   روسنس بصن   بصن ینادیم ، ، ینادیم دیدزاب   دیدزاب ناونع : : ناونع
یتفن یتفن باسپ   باسپ یاه   یاه هچضوح   هچضوح

135135
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/26عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/10 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارتچیر فقوت  چیئوس  روتکاتنک  ناونع : 

14013729 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارتچیر کارتچیر فقوت   فقوت چیئوس   چیئوس روتکاتنک   روتکاتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460316 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/08هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تیمیل  یراتور  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل یراتور   یراتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

یکینورتکلا یکینورتکلا درب   درب یکطلغ - - یکطلغ چیئوس   چیئوس ورکیم   ورکیم  - - قرب قرب ولبات   ولبات یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق یکینورتکلا -  -  یکینورتکلا سنارت   سنارت ناونع : : ناونع 138138
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( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  تمیق  هئارا  زا  لبق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور یرابتعا 90  تخادرپ 

یلیئاکیم  09123996352 تسیمازلا یگنهامه 
1101096102001294 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رون یزام  هدننک  هضرع  عجرم  دک 186183   W 60 یکینورتکلا سنارت  الاک :  مان 

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

باهش نارآ  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  ولبات  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCMD2116L1 لدم یکطلغ  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

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

شوخ یفطصم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   KOLLMORGEN هدنزاس عجرم  روسناسآ  نامرف  ولبات  دربراک   ECO لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
یدابآ

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

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

1401/10/07 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
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460317 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/08هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشگرب یاهتیعضو  اب  یتیعضو  هس  چیئوس  روتکلس  لدنه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

هکبش6062009 هحفص 35)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6062083 لیاف  دادرارق  قبط  هکبش  چیئوس  هاگتسد  هحفص 35)10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6062158 هحفص 35)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کارتچیر6062178 فقوت  چیئوس  روتکاتنک  هحفص 115)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

قرب6062314 میس  هتسبرادم -  نیبرود  هظفحم  دروک -  چپ  هکبش  لباک  لانرتنیا -  هکبش  اتید  چیئوس 
یکینورتکلا هیذغت  عبنم  لوژام  یموطرخ -  هلول  لسکب -  میس  یلوتفم - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6062469 تیمیل  یراتور  هحفص 115)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

6063036KVM هحفص 35)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یتیعضو یتیعضو هسهس   چیئوس   چیئوس روتکلس   روتکلس لدنه   لدنه ناونع : : ناونع 139139
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکینورتکلا6063071 درب  یکطلغ - چیئوس  ورکیم   - قرب ولبات  یچیئوس  لفق  یکینورتکلا -  هحفص 115)سنارت  چیئوس  ( چیئوس

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

یتیعضو6063170 هس  چیئوس  روتکلس  هحفص 115)لدنه  چیئوس  ( چیئوس

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

هرپ6063357 زاگ -  تفن و  تعنص  جنس  راشف  بآ -  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  نیمات : 
 ( تسویپ تسیل  یزاگ و ( ...  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم 

هحفص 111) روسنس  ( روسنس

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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6062476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتیکیدنیا روتیکیدنیا وو   یتسش   یتسش زویف ،  ،  زویف ملق   ملق   1313 ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روتیکیدنیا یتسش و  زویف ،  ملق   13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004500 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گالپ زویف  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

گالپ زویف  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
گالپ زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

گالپ زویف  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
گالپ زویف  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

گالپ زویف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
گالپ زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

گالپ زویف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
گالپ زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ترواجم دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  هب  الاک  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  داهنشیپ  هارمه  هب  ینف  تادنتسم  هئارا 

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.تسا یمازلا  اضاقت  مالقا  قباطم  دک  ناریا  هئارا  ذخا و  ندش ،  هدنرب  تروص  رد 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24301-613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460322 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/08هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

قرب6062314 میس  هتسبرادم -  نیبرود  هظفحم  دروک -  چپ  هکبش  لباک  لانرتنیا -  هکبش  اتید  چیئوس 
یکینورتکلا هیذغت  عبنم  لوژام  یموطرخ -  هلول  لسکب -  میس  یلوتفم - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتیکیدنیا6062476 یتسش و  زویف ،  ملق  هحفص 118)13  چوس  ( چوس

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

چوس6063185 هحفص 118)تیمیل  چوس  ( چوس

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

چوس چوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 141141
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ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6061543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یتوص  متسیس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093687000069 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکشتاب دامرف .  لصاح  سامت  یریصم  یاقآ  نفلت 82702204  هرامش  اب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702204-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق یتعنص  یراجت -  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  راذگ  هیامرس  بذج  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  ناوخارف  نیا  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تیاغل  1401/09/28)

6063385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعومجم یریوصت  یتوص و  لماک  زیهجت  تاسیسات و  امن و  هینبا ، یزاسون  یحارطزاب ، روظنم  هب  یقوقح  / یقیقح راذگ  هیامرس  بذج  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
BOT شور هب  مشق  دازآ  هقطنم  نامزاس  هب  قلعتم  تدحو  رالات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیریدم نامتخاس  نمهب  ردنب  هلکسا  ، مشق هریزج  سردآ  هب  اهدادرارق  یقوقح و  تیریدم  رد  عقاو  نامزاس  نیا  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  اهدادرارق  یقوقح و 

07635252150 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6061543 تاصخشم  قبط  یتوص  متسیس  هاگتسد  هحفص 120)کی  توص  ( توص

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتوص   یتوص متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 142142

وو یتوص   یتوص لماک   لماک زیهجت   زیهجت وو   تاسیسات   تاسیسات وو   امن   امن هینبا ، ، هینبا یزاسون   یزاسون یحارطزاب ، ، یحارطزاب روظنم   روظنم هبهب   یقوقح   یقوقح // یقیقح یقیقح راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس بذج   بذج وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
رالات رالات هعومجم   هعومجم یریوصت   یریوصت

143143
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکدنف6061981 رژراش  یرتاب و  یرومم ,  تراک  نیبرود ,  زنل  ینوس ,  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6063325 لانرتسکا -  کسید  دراه  ریواصت -  طبض  هاگتسد  هتسبرادم -  نیبرود  دیرخ : 
مدوم یریوصت -  یتوص و  متسیس  لیدبت  شیف  قرب -  هلول  یتعنص -  هیذغت  عبنم  یتارباخم - 

 ( تسویپ هب  عوجر  و ( ...  اتید - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

امن و6063385 هینبا ، یزاسون  یحارطزاب ، روظنم  هب  یقوقح  / یقیقح راذگ  هیامرس  بذج  ییاسانش و 
رالات هعومجم  یریوصت  یتوص و  لماک  زیهجت  تاسیسات و 

هحفص 120) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تشدورم کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6061532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  روتکافشیپ  هئارا  تبث و  انمض  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101091934000056 زاین :  هرامش 
تشدورم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هناماس  رد  روتکافشیپ  هئارا  تبث و  انمض  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7371884184 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  کینیلک  یلپ  گنهرف  هب  هدیسرن  یدعس  تشدورم خ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43221324-071  ، 43221325-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43220556-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   روتکافشیپ   روتکافشیپ هئارا   هئارا وو   تبث   تبث انمض   انمض تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تسا .  .  تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا

144144

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

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

زا 141 ھحفص 123 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/34dh62s4cnd93?user=37505&ntc=6061532
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6061532?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایح مئالع  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000725 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هار ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   ARIA TC لدم یکشزپ  دربراک  اتید  لاسرا  تیلباق  اب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
تداعس

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   ARIA TC لدم یکشزپ  دربراک  اتید  لاسرا  تیلباق  اب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  دک  ناریا  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0917073947 //

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی متاخ  یمتاخ  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  صولخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090216000035 زاین :  هرامش 

دزی متاخ  یمتاخ  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رترب بط  انروس  هدننک  هضرع  عجرم   EnviteC یتراجت مان  یددع  نتراک 1   OxiQuant S لدم جنس  صولخ  روتینام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

متاخ رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988119153 یتسپ :  دک  یمتاخ ،  تیا  ناتسرامیب  یقرش  حیسمرهن  نابایخ  تاره  متاخ  ناتسرهش  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32571401-035  ، 32572706-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32572461-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 145145

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط صولخ   صولخ ناونع : : ناونع 146146
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ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا  اب  ملق  دادعت 10  هب  هنایار  مالقا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091516000067 زاین :  هرامش 

ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  مالقا  هیلک.دشاب  یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه  مارتحاو .  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516716839 یتسپ :  دک  تفن ،  تکرش  نابایخ  یدازآ - نادیم  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338081-024  ، 33338084-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338084-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   ملق   ملق   1010 دادعت   دادعت هبهب   هنایار   هنایار مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 147147
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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 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دات  دروم  تساوخرد  قبط  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000250 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   CARDIOM لدم یکشزپ  فارگویدراکورتکلا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

داگراساپ تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
داگراساپ تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMAN MEDICAL یتراجت مان   D701 لدم دیکینوس  یقورع  رلپاد  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

داگراساپ تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   BITMOS GMBH یتراجت مان   SAT801 لدم یکشزپ  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

09153325524 سامت هرامش  ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  هدنشوبرف  اب  لمح  هنیزه  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  - یتناراگ یاراد  تالوصحم  هیلک   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ فارگویدراکورتکلا   فارگویدراکورتکلا ناونع : : ناونع 148148
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ناشاک هرامش 8  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا لخاد  هدنشورفو  لحمرد  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030511000006 زاین :  هرامش 

ناشاک هرامش 8   یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 2014 و 2015   HP رتنیرپ دربراک   T7553A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یرزیلرتنیرپ  موس  فیدر  انمض  ناتسا  لخاد  هدنشورفو  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8731753111 یتسپ :  دک  تراهم ،  نابایخ  ناشاک -  هاگشناد  زادعب  دنوار  هداج  رتمولیک 7  ناشاک -  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55532005-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55532005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشم یکشم جیرتراک   جیرتراک یایا -  -  هرقن   هرقن یکشم -  -  یکشم هنایار   هنایار سیک   سیک  -  - CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 149149
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6062105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تماخض 16 هب  قارب  همین   mdf عون زا  هسفق  تخاس  تهج  یقفا  یدومع و  یلخاد  تامیسقت  یدنب و  هقبط  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتایلمع یاهسیورس  گنیروتینام  تهج  رتم  یلیم 

1101001407000165 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  تامدخ  الاک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 
نایدیفس 01133718100 سدنهم  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیم یلیم   1616 تماخض   تماخض هبهب   قارب   قارب همین   همین   mdfmdf  عون عون زازا   هسفق   هسفق تخاس   تخاس تهج   تهج یقفا   یقفا وو   یدومع   یدومع یلخاد   یلخاد تامیسقت   تامیسقت وو   یدنب   یدنب هقبط   هقبط وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یتایلمع یتایلمع یاهسیورس   یاهسیورس گنیروتینام   گنیروتینام تهج   تهج رتم   رتم

150150
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انزا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهاگم اگیگ 3200  مر ddr4و8 ددع   4 اگیگ و1600 . مر ddr3 و8 هاگتسد  لوف hd وhdmi وvga و3  1080 زرو روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
24x usb اگتسد نفورکیمو 2  لاصتا  میسیب  تسده  هاگتسد  1

1101092872000006 زاین :  هرامش 
انزا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایشرپ کینورتکلا  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SCHAUB LORENZ یتراجت مان   MO216-5521 لدم  in 21/6 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مر )و( ددع زترهاگم 4   1600 تعرس تیاباگیگ و  مر ddr3 و8 و(  ( هاگتسد لوف hd وhdmi وvga و3  1080 نیشولوزرو چنیا  روتینام 22  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قیرط زا  هیذغت  یلومعم  تروپ   24x رتیار  DVDو( هاگتسد ونفورکیمورتویپماک 2  هب  لاصتا  میسیب  تسده  )و( هاگتسد زترهاگم 1 تعرسو 3200  تیاباگیگ  ddr4و8

usb 2

6871693413 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  یوربور -  - رصعیلو راولب  - انزا انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43420364-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43420364-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 151151
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یراجاغآ 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 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  هتسد ) هب  لصتم  روتینام   ) پوکسوگنرال وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000139 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
اراک رازبا  کشزپ  کین  هدننک  هضرع  عجرم  پوکساوی  یتراجت  مان   VL300 لدم یکشزپ  یت  نا  یا  پوکسوگنیرال  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620092-061  ، 52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هتسد هتسد هبهب   لصتم   لصتم روتینام   روتینام  ) ) پوکسوگنرال پوکسوگنرال وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 152152
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  روتینام )  سیک و  تاقلعتم (  مامت  هارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکف نفلت  یشوگ  اب   i-SNNSYS MF269DW لدم نناک  هراک  راهچ  هاگتسد 

1101001440000139 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
یرفص هلاریخ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   MF 4410 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . یتسویپ لیاف  قبط  دیرخ  یصاصتخا  طیارش 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد روتینام - )  - )  روتینام وو   سیک   سیک تاقلعتم (  (  تاقلعتم مامت   مامت هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 153153
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

02433011392  . لخاد دیلوت  ایجرت  تسویپ .  ینف  تاصخشم  قبط  گنیروتینام  لاتف  زاین  دروم  هاگتسد  هدوب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . سانشراک

1101005443000195 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم داگراساپ  تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 TOCO لدم یکشزپ  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
MEDICAL ECONET هدنزاس

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت   . روتکاف شیپو  هاگتسد  دمیآو  تادنتسم  هیلک   . نآ یراذگرابو  ناتسرامیب  ینف  تاصخشم  اضماو  رهمو  لیمکت   . دمیآ زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . یتساوخرد تادنتسم  صقان  تاداهنشپ  هب  رثا  بیترت  مدع   . یناریا احیرت   . ناتسرامیب لحم 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33011329-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ بورپ   بورپ روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 154154
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ناهفصا ناتسا  نیئان  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب ناریا  روشک  تخاس  امازلا  ربتعم و  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یراد  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب چنیا  تسویپ و 24  ینف  تاصخشم  یاراد  دیاب  هدش  تساوخرد  یالاک 

1101092342000006 زاین :  هرامش 
نیئان هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   X.VISION هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   X.VISION یتراجت مان   XK2410H لدم  in 23/8 زیاس  LED هنایار روتینام  الاک :  مان 
روپ ناحیر  نمحرلادبع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  مامت  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هبعش لحم  رد  الاک  لیوحت  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  یهاوگ  هارمه  هب  روتکاف  لصا 

.امرفراک یروانف و  سانشراک  دات  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

8391813781 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نازابناج خ  خ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46252611-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46256057-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302509744-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6062446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FTIR هاگتسد روتینام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 , هدرپس ذخا  نودب  دیرخ   : یدنب هقبط 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 155155

FTIRFTIR هاگتسد   هاگتسد روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

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

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

زا 141 ھحفص 133 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3wvbcbfg6757z?user=37505&ntc=6062437
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6062437?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7lgypmqypql4r?user=37505&ntc=6062446
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6062446?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0000338: اضاقت هرامش  ,..(/ CPU, POWER SUPLAY) روتینام ریاف  هب  طوبرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000413 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ریبدت مامت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   OMRON هدنزاس عجرم   IEC255 لدم ژاتلو  تظافح  هلر  الاک :  مان 

ددع 116 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG کرام  LED چنیا هنایار 21  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091702000078 زاین :  هرامش 

نافلد انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ کینورتکلا  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SCHAUB LORENZ یتراجت مان   MO216-5521 لدم  in 21/6 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نافلد رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنفسا  نایاپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زاین  دروم   LG کرام  LED چنیا هنایار 21  روتینام 

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

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

32728006-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

,..( ,..( CPU,  POWER SUPLAYCPU,  POWER SUPLAY )) روتینام روتینام ریاف   ریاف هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 157157

LGLG کرام   کرام   LEDLED  چنیا چنیا   2 12 1 هنایار   هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 158158

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6062919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب ناریا  روشک  تخاس  امازلا  ربتعم و  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یراد  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب چنیا  تسویپ و 24  ینف  تاصخشم  یاراد  دیاب  هدش  تساوخرد  یالاک 

1101092342000007 زاین :  هرامش 
نیئان هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   X.VISION هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   X.VISION یتراجت مان   XK2410H لدم  in 23/8 زیاس  LED هنایار روتینام  الاک :  مان 
روپ ناحیر  نمحرلادبع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  مامت  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هبعش لحم  رد  الاک  لیوحت  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  یهاوگ  هارمه  هب  روتکاف  لصا 

.امرفراک یروانف و  سانشراک  دات  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

8391813781 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نازابناج خ  خ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46252611-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46256057-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 159159
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 22   22MK430H-B لدم یج  لا  روتینام  دیرخ  هباشم –  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000130 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایوپ رادم  شورهب  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 22 زیاس  LM220W لدم  LCD رگشیامن الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
چنیا زیاس 22   22MK430H-B لدم یج  لا 

ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 
ییانث  03133998100 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6061528Medset بلق نابرض  رتلوه  هحفص 96)ردروکر  ردروکر  ( ردروکر

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

انمض6061532 تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا 
تسیمازلا هناماس  رد  روتکافشیپ  هئارا  تبث و 

هحفص 122) روتینام  ( روتینام

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

یتایح6061581 مئالع  روتینام  هحفص 122)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6061627 تسیل  قبط  هحفص 122)صولخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6061646 تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا  اب  ملق  دادعت 10  هب  هنایار  مالقا  دیرخ  هحفص 122)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6061758 هحفص 122)فارگویدراکورتکلا  روتینام  ( روتینام

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

یکشم6061888 جیرتراک  یا -  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک   - CRT هحفص 122)روتینام روتینام  ( روتینام

چنیا چنیا   2222 زیاس   زیاس   2222 MK430H-BMK430H-B لدم   لدم یجیج   لالا   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ هباشم  –   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 160160

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

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

زا 141 ھحفص 136 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qmdrtt8uufarf?user=37505&ntc=6063006
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6063006?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

عون6062105 زا  هسفق  تخاس  تهج  یقفا  یدومع و  یلخاد  تامیسقت  یدنب و  هقبط  حلاصم و  هیهت 
یتایلمع یاهسیورس  گنیروتینام  تهج  رتم  یلیم  تماخض 16  هب  قارب  همین   mdf

هحفص 122) روتینام  ( روتینام

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

هنایار6062142 هحفص 122)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یناشن6062168 شتآ  موف  بآ و  ششاپ  هحفص 30)روتینام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قرب6062314 میس  هتسبرادم -  نیبرود  هظفحم  دروک -  چپ  هکبش  لباک  لانرتنیا -  هکبش  اتید  چیئوس 
یکینورتکلا هیذغت  عبنم  لوژام  یموطرخ -  هلول  لسکب -  میس  یلوتفم - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6062343( هتسد هب  لصتم  روتینام   ) پوکسوگنرال هحفص 122)وئدیو  روتینام  ( روتینام

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

یرزیل6062399 هراک  دنچ  هاگتسد  روتینام - )  سیک و  تاقلعتم (  مامت  هارمه  هب  هحفص 122)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6062409 بورپ  روتینام  لاتف  هحفص 122)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

6062437LED هنایار هحفص 122)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6062446FTIR هاگتسد روتینام  هحفص 122)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6062609,..( CPU, POWER SUPLAY) روتینام ریاف  هب  طوبرم  هحفص 122)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

6062818LG کرام  LED چنیا هنایار 21  هحفص 122)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6062919 هحفص 122)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6063006 زیاس 22   22MK430H-B لدم یج  لا  روتینام  دیرخ  هباشم –  دک  هحفص 122)ناریا  روتینام  ( روتینام

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

لباک6063325 لانرتسکا -  کسید  دراه  ریواصت -  طبض  هاگتسد  هتسبرادم -  نیبرود  دیرخ : 
مدوم یریوصت -  یتوص و  متسیس  لیدبت  شیف  قرب -  هلول  یتعنص -  هیذغت  عبنم  یتارباخم - 

 ( تسویپ هب  عوجر  و ( ...  اتید - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسیزهب6063351 نامزاس  گنیروتینام  عماج  هناماس  یزادنا  هحفص 13)هار  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 " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

ششوپ6061863 تحت  بعش  هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، هحفص 68)ینابیتشپ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف6062240 هتسبرادم  یاهنیبرود  یرادهگن  هحفص 68)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قرب6062314 میس  هتسبرادم -  نیبرود  هظفحم  دروک -  چپ  هکبش  لباک  لانرتنیا -  هکبش  اتید  چیئوس 
یکینورتکلا هیذغت  عبنم  لوژام  یموطرخ -  هلول  لسکب -  میس  یلوتفم - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6063051 تاعطق  مزاول و  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 68)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6063074 تاعطق  مزاول و  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 68)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6063325 لانرتسکا -  کسید  دراه  ریواصت -  طبض  هاگتسد  هتسبرادم -  نیبرود  دیرخ : 
مدوم یریوصت -  یتوص و  متسیس  لیدبت  شیف  قرب -  هلول  یتعنص -  هیذغت  عبنم  یتارباخم - 

 ( تسویپ هب  عوجر  و ( ...  اتید - 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتلود6061503 ینیزگراک   CD رازفا مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مود6061617 تبون  یزاسرهش  هچراپکی  متسیس  تمدخ :  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6061835 مرن  لباک و  هارمه  هب   canbus لکتورپ رتست  هحفص 13)لوژام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لوژام6061882 یرون -  ربیف  هکبش  لباک   - FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  نیمات : 
 ( تسویپ تسیل  و ( ...  هنایار -  هکبش   SFP

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6061988 هکبش و  تینما  هرواشم  هحفص 13)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاصو6062927 هناماس  ناونع  سیورس  بو  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6062945 تحت  هربراک  تیاهن  یب   PLS-CADD یتعنص رازفا  مرن  هحفص 13)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6063015 رازفا  مرن  هکبش و  هحفص 13)تاعطق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رمعلا6063042 مادام  ینابیتشپ  دودحمان و  تروصب  بصن  تیلباق  اب  یلصا  رافماک  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاود6062485 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هعسوت  یرادهگن و  سیورس ،  ینابیتشپ ، یراذگاو 
هطوبرم یاهرتویپماک  هارمه  هب  یرادرهش  فلتخم 

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  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 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6061754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

eb-x51 نوسپا روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000292 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-X6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36524342-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

eb-x51eb-x51 نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 16 116 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارلهد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6062057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت زا  سپ  یدقن  تروصب  تخادرپ   . تسا زاین  دروم  هاگتسد  کی  ربتعم  یتناراگ  اب   EB-X06 لدم نوسپا  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگیم تروص  روتکاف  الاک و 

1101091010000035 زاین :  هرامش 
نارلهد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-X6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارلهد رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف الاک و  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تروصب  تخادرپ   . تسا زاین  دروم  هاگتسد  کی  ربتعم  یتناراگ  اب   EB-X06 لدم نوسپا  روتکژورپ  وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص 

6981843665 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یروهمج  نابایخ  نارلهد  نارلهد ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724446-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724446-084 :: 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

6061754eb-x51 نوسپا روتکژورپ  هحفص 138)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

تسا6062057 زاین  دروم  هاگتسد  کی  ربتعم  یتناراگ  اب   EB-X06 لدم نوسپا  روتکژورپ  وئدیو 
دریگیم تروص  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تروصب  تخادرپ  .

هحفص 138) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   یدقن   یدقن تروصب   تروصب تخادرپ   تخادرپ  . . تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم هاگتسد   هاگتسد کیکی   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     EB-X06EB-X06 لدم   لدم نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع
دریگیم دریگیم تروص   تروص روتکاف   روتکاف وو   الاک   الاک

162162
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