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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنش  2929   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   186هکس , 040 , 000186 , 040 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما385,220385,220رالد تاراما مهرد   104,800104,800مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   180هکس , 060 , 000180 , 060 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس259,400259,400رالد سیئوس کنارف   419,800419,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 119,500هکس , 0001 19,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع287,500287,500رالد ناتسبرع لایر   103,880103,880لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 89,500هکس , 00089,500 , وروی000 411وروی , 030411 , ژورن030 ژورن نورک   39,40039,400نورک

رایع رایع   1818 یالط   17,232یالط , 00017,232 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ473,700473,700دنوپ نپاژ نینی   دصکی   294,450294,450دصکی

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 159159))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 38  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 80

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 86

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( 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 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 11  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

( یهگآ دادعت 18  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 144

( یهگآ دادعت 20  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 161

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 161

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 163

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 163

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 163

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 164

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ضیف ینامرد  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092376000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065857 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضیف  ناتسرامیب  یکشزپ  کرادم  نکسا  یزاسکاپ و  یزاسادج و  یسررب و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ضیفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ضیف ناتسرامیب  یکشزپ  کرادم  نکسا  یزاسکاپ و  یزاسادج و  یسررب و  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   180,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ضیف  ناتسرامیب  یکشزپ  کرادم  نکسا  یزاسکاپ و  یزاسادج و  یسررب و  تامدخ  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 

10:00 تعاس : 1401/10/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ضیف ناتسرامیب  سردم  هللا  تیآ  نابایخ  یادتبا  سدق  نابایخ  ناهفصا   ، 8149644875 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

ناتسرامیب ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ کرادم   کرادم نکسا   نکسا وو   یزاسکاپ   یزاسکاپ وو   یزاسادج   یزاسادج وو   یسررب   یسررب تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلزنا یتعنص  / یراجت دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095422000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:45هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:45عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066048 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزنا  یتعنص  یراجت -  دازآ  هقطنم  وردوخ  تیاس  رد  سا  یپ  یج  تامدخ  هئارا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلزنا  یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناسر زورب  یلزنا و  دازآ  هقطنم  کالپ  اب  اهوردوخ  یور   GPS یاه هاگتسد  یرادهگن  ینایتشپ و  تامدخ  هئارا  یزادنا و  هار  بصن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.سا  یپ  یج  رازفا  مرن  متسیس  رد  تاعالطا 

148,930,049,500 یلام :  دروآرب 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,446,502,475 نیمضت :  غلبم 

یدقن  زیراو  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  هصقانم -  رد  تکرش  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
15:45 تعاس : 1402/01/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادا نامتخاس  یرگشدرگ  تراجت و  زاف  یحتاف  دیهش  راولب  یلزنا  دازآ  هقطنم  نالیگ   ، 4313151656 یتسپ :  دک  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلزنا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس 

:: 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

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066619 :: هرازه هرازه :: 1401/10/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ  ناجیابرذآ  زکرم  ریوصت  نویساموتا  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یبرغ ناجیابرذآ  زکرم  ریوصت  نویساموتا  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,638,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس امیس ، ادص و  نامزاس  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ، سردآ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف  هعسوت و  تنواعم  هرامش 2 

:: 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

وردوخ وردوخ تیاس   تیاس ردرد   ساسا   یپیپ   یجیج   تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 22

نویساموتا نویساموتا تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/10/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067459 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم یاضف  تینما  تاعالطا و  یروانف  زکرم  تازیهجت  یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  درادناتسا  نادیم  یتعنص  رهش  جرک -   :: سردآ سردآ

88969737-85193768 مان :  تبث  رتفد   1456 :: 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 تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  - 35/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یا هلحرم  کی   ) 1401-13/35  - ناتسا حطس  رد  لغاشم 118  تبث  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف تینما   تینما وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 44

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد     1 181 18 لغاشم   لغاشم تبث   تبث ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55

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

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

2001003051000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6067541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یروانف  یاه  تخاسریز  هعسوت  رد  رگ  نیودت  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

سیدرپ هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رتناپ  یتعیرش ، نابایخ   ، 1611713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ، یروانف  تاطابترا و  ترازو 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001048000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065765 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوکعم  یسدنهم  یروآون و  زکرم  زیهجت  تهج   CMM هاگتسد دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

همانساسا راکب –  هدامآ  یراهظادوخ  مرف  تیحالص و  یلخاد ، هدننک  دیلوت  یاه  تکرش  یرادرب ،  هرهب  هناورپ  تسیاب  یم  هدننک  دیلوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دنیامن یراذگراب  داتس  هناماس  رد  مظنم  روطب  ار  دوخ  یداصتقا  دک  ، تارغت تامیمصت ، سیسأت ، یهگآ  تکرش – 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

درادناتسا نادیم  نانمس   ، 3515983611 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت ردرد   رگرگ   نیودت   نیودت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

سوکعم سوکعم یسدنهم   یسدنهم وو   یروآون   یروآون زکرم   زکرم زیهجت   زیهجت تهج   تهج   CMMCMM  هاگتسد هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067551 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین  یدنب و  هناد  هناخراک  یجورخ ٬  روسرپمک  یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091871000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067552 :: هرازه هرازه :: 1401/10/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 1571810043  هرامش  سالک 600  کیرب  نیال  چنیا  روتیوچکا 30  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاضاقت 1571810043  هرامش  سالک 600  کیرب  نیال  چنیا  روتیوچکا 30  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   625,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگید هام  ات 3  رازگ  هصقانم  تساوخرد  تروص  رد  هدوب و  ربتعم  تاکاپ  تشگزاب  خیرات  زا  هام  تدم 3  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  دیدمت  لباق 
16:00 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 315 قودنص  زاگ ، لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم ، هیدیما ، ناتسزوخ ،  ، 6378111484 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگورین هاگورین وو   یدنب   یدنب هناد   هناد هناخراک   هناخراک   ٬٬ یجورخ   یجورخ روسرپمک   روسرپمک یاه   یاه شخب   شخب گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 88

600600 سالک   سالک کیرب   کیرب نیال   نیال چنیا   چنیا   3030 روتیوچکا   روتیوچکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-147-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وفسنارت ناریا  هداد  زکرم  یزاس  هدایپ  تهج  زاین  دروم  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   450000000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 4  ناجنز -   :: سردآ سردآ

02433790602 :: 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

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

لوا پاچ  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

لامش ربخ   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066835 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیف تاطابترا  شرتسگ  رد  تکراشم  روظنم  هب  طیارش  دجاو  یروشک  ناراذگ  هیامرس  ناوت  زا  یرثکادح  بذج  یبایزرا و  ییاسانش   ، یمومع ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FTTH تعرس رپ  تنرتنیا  زا  یگناخ  نیکرتشم  یرادروخرب  یرون و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 292 01135156000 :: 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

هداد هداد زکرم   زکرم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1010

ردرد تکراشم   تکراشم روظنم   روظنم هبهب   طیارش   طیارش دجاو   دجاو یروشک   یروشک ناراذگ   ناراذگ هیامرس   هیامرس ناوت   ناوت زازا   یرثکادح   یرثکادح بذج   بذج وو   یبایزرا   یبایزرا ییاسانش   ییاسانش  ، ، یمومع یمومع ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
FTTHFTTH  تعرس تعرس رپرپ   تنرتنیا   تنرتنیا زازا   یگناخ   یگناخ نیکرتشم   نیکرتشم یرادروخرب   یرادروخرب وو   یرون   یرون ربیف   ربیف تاطابترا   تاطابترا شرتسگ   شرتسگ
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  راذگ - هیامرس  ییاسانش  یمومع  ناوخارف  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هلمج  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067092 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12  سار   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تکراشم  حرط  رد  یرادرهش  دوجوم  تیفرظ  لوا  شخب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FTTH تعرسرپ تنرتنیا  یرونربیف و  لنوت  ثادحا  یتکراشم  هژورپ  یزاس  یراجت  یرادرب و  هرهب  یارجا  - 
تکراشم  حرط  رد  رتنساتید  یرادرهش و  یصاصتخا  یرونربیف  رک  زا 48  یرادهگن  رد  یرادرهش  یدنمزاین  - 

-2U رتنساتید رورس و  یاضف  - PM- CM گنیلورتاپ - یزاس - دنتسم  مالعتسا و  رودص  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ای 217 یلخاد 292   35156000-011 :: 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

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094939000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش  هکبش  زاین  دروم  یکدی  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 78.876.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وردوخ6066048 تیاس  رد  سا  یپ  یج  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نویساموتا6066619 تخاسریز  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم6067459 یاضف  تینما  تاعالطا و  یروانف  زکرم  تازیهجت  یزادنا  هحفص 5)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

-- FTTHFTTH  تعرسرپ تعرسرپ تنرتنیا   تنرتنیا وو   یرونربیف   یرونربیف لنوت   لنوت ثادحا   ثادحا یتکراشم   یتکراشم هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس یراجت   یراجت وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یارجا   یارجا ناونع : : - - ناونع 1212

یرادرهش یرادرهش هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

تاعالطا6067541 یروانف  یاه  تخاسریز  هعسوت  رد  رگ  نیودت  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/09/29  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  ود  زور   13:00

نارادلاس  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13:00  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065567 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   کی  زور  حبص  تعاس 9:00   - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دیدجت  زراب -  هسردم -  هعلق  هب  جنم  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رولگبآ ییاتسور  هار  تلافسآ  لیمکت و 

 ، نیچ گنس  یهار  هس  درگتسد -  دابآ ، یناخ  درگتسد -  ناگروآ ، یهار  هس  نیچ -  گنس  یهار  هس   ) نجورب ناتسرهش  یاه  ینتنآ  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 
( یلع هد  توت و 

ناگدرل ناتسرهش  یعرف  یاهروحم  لیس  یرالسا  یارجا  یریگ و  هکل 
نوگرام بلاغ -  هاش  زراب -  درکرهش - روحم  مرگ  تلافسآ  شکور  یزاسهب و 

 - یگیب نسح  چیپ  سیق ، ماما  یماش -  هدرک  نامدنگ ، هرومعم -  ناج ، یلوس  یلع -  همشچ  زارد -  حل   ) نجورب ناتسرهش  یاه  ینتنآ  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 
( ناگتسو کرنک -  ونهد ، - هبندارف دابآ ، میرک 

زاین دروم  هزاس  هارمه  هب  یتعنص  روتینام  هاگتسد  یزادنا 9  هار  بصن و  لمح و  دیرخ و 

کیتامروفنا یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد  یاه  تکرش  یربارت -  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یوربور تارادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  : سردآ یرایتخب  لاحم و  راهچ  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یرادنامرف

3-32244852 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32250997 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ...  ... وو روحم   روحم مرگ   مرگ تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   لیمکت   لیمکت روحم -  -  روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع 1414

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

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

2001005120000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065767 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  هب  تبسن  خروم 1401/08/28  هرامش 100031674  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  دزی  رهش  یکیفارت  تازیهجت  زا  ینابیتشپ  یمومع 

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دزی رهش  یکیفارت  تازیهجت  زا  ینابیتشپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   481,300,000 نیمضت :  غلبم 

یرادرهش تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 481.300.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  (4 نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  دزی و 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000306 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065977 :: هرازه هرازه :: 1401/10/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   744,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1402/01/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ لپ  یبرغ  علض  هب  هدیسرن  سردم  راولب   ، 7155713388 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 164 ھحفص 13 
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یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه گنیکراپ  یزاسدنمشوه  هژورپ  ینامتخاس  تایلمع  تهج  زاین  دروم  تاموزلم  تالآ و  رازبا  حلاصم  هیهت  هب  طوبرم  تامادقا  هیلک  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ع)  ) اضر ترضح  رهطم  مرح  هعومجم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر -  رهطم  مرح  داوجلا  باب  یدورو  وگزردنا -  دیهش  نابایخ  دهشم -   :: سردآ سردآ

05131305243 :: 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

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات  زا 1401/9/27  دانسا  تفایرد   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066677 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس زا  معا  اه  هناخروتوم  تاسیسأت  زا  بسانم  هنیهب و  یرادرب  هرهب  یربهار و  تاریمعت و  یرادهگن و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشکراپ یداتس  هزوح  یرادا  یاهنامتخاس  یکینورتکلا  یاهب  رد  ترا  لارتناس  نفلت و  طوطخ  زاگ و  قرب و  بالضاف و  بآ و  تاسیسأت  یشیامرس و  شیامرگ و 

ریمعت و یرادهگن و  کناهفصا و  نیگنس  هیلقن  دحاو  یزکرم و  رابنا  هیرسفا  هینامیلس   ، بالضاف یاهنامتخاس  هیرسفا  هیحان  هینامیلس  هیحان  ناتسراهب ، هیحان 
، اهروتارنژ لزید  قرب  یاهولبات  یرادرب  هرهب  یا و  هرود  سیورس  تاریمعت ، یرادهگن ، هاگتسد و  دادعت 4  هب  یحاون  داتس و  رد  رقتسم  یاهروتارنژ  لزید  سیورس 

ترا یاههاچ  یدیشروخ و  یاههاگورین 
خیرات 1402/1/1  زا  یسمش  هام  تدم 12  فرظ  ارجا  تدم 

نارهت  رهش  راهج  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  یتایلمع  هدودحم  ارجا  لحم 
لایر دروآرب 16.247.041.273 

لصا رد  جردنم  هرامش  هب  یکناب  همان  تنامض  ای  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر  نیمضت 957.411.238  غلبم  هناماس 2001093543000040 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رازگ  هصقانم  هدهع  هب  همانزور  یهگآ  جرد  هنیزه  تلاسر -  کناب  دزن  یهگآ 

تکرش نیا  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژورپ هژورپ ینامتخاس   ینامتخاس تایلمع   تایلمع تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تاموزلم   تاموزلم وو   تالآ   تالآ رازبا   رازبا حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هبهب   طوبرم   طوبرم تامادقا   تامادقا هیلک   هیلک یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
اهاه گنیکراپ   گنیکراپ یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه

1717

..و ..و اهاه   هناخروتوم   هناخروتوم تاسیسأت   تاسیسأت زازا   بسانم   بسانم وو   هنیهب   هنیهب یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یربهار   یربهار وو   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 164 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001092769000163 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6065824 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  یاهنامتخاس  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تفن  ترازو  کینورتکلا  تظافح  یاه  هژورپ  تهج  یتینما  ینف و  طیارش  دجاو  یاهتکرش  تسیل  رد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
98,600,785,281 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   4,930,039,264 نیمضت :  غلبم 
19:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سنارفنک نلاس  ، موس هقبط  کالپ 160، کارا ،  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ   ، نارهت  ، 1583718967 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 164 ھحفص 15 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

6065605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ روضح و  هاگتسد  هاگتسد  بایغ و 2  روضح و  هناماس  یرس  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000180 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بایغ روضح و  هاگتسد  هاگتسد  بایغ و 2  روضح و  هناماس  یرس  دیرخ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6066376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا لیاف  کی  تامدخ و  حرش  لیاف  کی  اب  قباطم   ( ESB متسیس تامدخ (  هداد و  لدابت  هاگرذگ  یزاس  هدایپ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . هدنهد داهنشیپ 

1101005221000579 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

( تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  لیمکت   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  مالعتسا )  هدنرب  اب  عیزوت  تکرش   ) نیبام یف  دادرارق  دقع  اب  هارمه  هژورپ  یارجا 

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد هاگتسد   هاگتسد   22 وو   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هناماس   هناماس یرس   یرس   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

 ( ( ESBESB متسیس   متسیس تامدخ (  (  تامدخ وو   هداد   هداد لدابت   لدابت هاگرذگ   هاگرذگ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1
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یلامش ناسارخ  یزرواشک  داهج  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 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس ینابیتشپ 2  هارمه  هب  ینامزاس  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  یمالسا " هنازخ  دانسا   " لحم زا  ، دیرخ غلبم  مامت  تخادرپ : هوحن 

1101003251000091 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

طابترا اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یدنب  هتسب  عون   Ultimate DVD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ایوپ سراپ 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417714474 یتسپ :  دک  یزرواشکداهج ،  نامزاس  سردم 20 -  شبن   - سردم راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31700000-058  ، 32254300-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252242-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) Voip سنسیال اب  هارمهب  هکبش  بایریسم  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) NIM-4MFT-E1/T1 تالسا - 2

1101001262000904 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   Hypercom یتراجت مان   MEGA NAC-180 لدم  E1 طوطخ هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یتاقیقحت هدننک  هضرع  عجرم  سوت  نایوپ  فرژ  یسدنهم  یتاقیقحت  تکرش  یتراجت  مان   ZR-X1010 لدم فرژ  نما  یموب و  بایریسم  هکبش  رتور  الاک :  مان 

سوت نایوپ  فرژ  یسدنهم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قباطم قباطم  ) ) NIM-4MFT-E1/T1NIM-4MFT-E1/T1 تالسا   تالسا - - 22 تسویپ ) ) تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) VoipVoip سنسیال   سنسیال اباب   هارمهب   هارمهب هکبش   هکبش بایریسم   بایریسم - - 11 ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

2323
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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 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  .یتسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  تامازلا و  لیاف  اب  قباطم  یرادا  نویساموتا  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هباشم

1101001017000649 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

روآون راک  هنیهب  تکرش  زا  ییاوقم  هبعج  رد  هدرشف  حول  یرازفا  تخس  لفق  اب  هکبش  تحت  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

سانشراک نفلت  .دامن  یرازگراب  هدش  هتفرگرارق  هناماس  تسویپ  رد  هک  یتساوخرد  کرادم  یقاب  هارمه  هب  لیمکت و  دادرارق  سیون  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
حالف 64572657 یاقآ 

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس لیمیا  تیاس و  بو  سیورس  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000643 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نابزیم  نایسراپ  تاعالطا  یروانف  تکرش  هب  طوبرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دننکن تکرش  رگید  یاهتکرش 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33450178-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نویساموتا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000644 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سراف  متسیس  ناراکمه  تکرش  هب  طوبرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  یراصحنا  رازفا  مرن 

دننکن تکرش  رگید  یاهتکرش 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33450178-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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 لیمیا   لیمیا وو   تیاس   تیاس بوبو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2525

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2626
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش جرد  الاک  اب  قبطنم  دک  ناریا  افطل   - cadcam یروآ نف  اب  یفک  تخاس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000282 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
ریاس تکرش و  سیسات  یهگآ  یداصتقا ، دک  یمسر ،  همانزور  .تسا  یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا  .دشابیم  یمازلا  ربتعم  گولاتاک  هئارا  تسویپ .  لیاف  قباطم  - 

 . ددرگ لاسرا  هناماس  قیرط  زا  تکرش  رهم  هب  روهمم  روتکاف  شیپ  دوش .  همیمض  لاسرا و  اهزوجم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلهم رد  فاکنتسا  مدع  تروصرد  دشاب و  یم  تشادهب  تنواعم  اب  دادرارق  داقعنا  هب  مزلم  هدنرب  تکرش  زور  زا 7  رتشیب  لیوحت  نامز  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مادقا  یدعب  تارفن  اب  وغل و  هلماعم  هدش  مالعا 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201095-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cadcamcadcam  یروآ یروآ نفنف   اباب   یفک   یفک تخاس   تخاس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2727
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مپسا یتنآ  سوریو و  یتنآ  اب  هارمه   Axigen یکینورتکلا تسپ  هربراک  رورس 20  سنسیال  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000044 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانزور یتساوخرد ، یاه  تیحالص  یهاوگ  روتکاف ، شی  یراذگراب  هب  بسن  تسویپ  یصاصتخا  طیارش  اب  قباطم  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن مادقا  داتس  هناماس  رد  هریغ  همانساسا و ...  یمسر ،

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  زاگ  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 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

6067111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Trbonet watch رازفا مرن   ) لماش تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000292 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-500 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیاب ناگدنشورف  دشاب  یم  تسویپ  مرف  دیرخ  یانبمو  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم در  یلامداهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامنزاین  تسویپ  ار  یداهنشیپ  یالاک  هدش  رکذ  کرادم  ینف  تاصخشم 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مپسا مپسا یتنآ   یتنآ وو   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ اباب   هارمه   هارمه   AxigenAxigen یکینورتکلا   یکینورتکلا تسپ   تسپ هربراک   هربراک   2 020 رورس   رورس سنسیال   سنسیال یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2828

(( Trbonet watchTrbonet watch رازفا   رازفا مرن   مرن  ) ) لماش لماش تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6067127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ ریگجاب  دض  هربراک  سنسیال 150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شیوداپ سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هربراک  سنسیال 150 

1101001046000663 زاین :  هرامش 
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Ultimate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 150 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  شیوداپ  ینامزاس  ریگجاب  دض  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 150 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

07132142377 یدصتم  - سانشراک :  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07132142508 یرداق -  هدننک :  دات  لوئسم  سامت  هرامش 

.دراد تسویپ 

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هربراک   هربراک   150150 سنسیال   سنسیال شیوداپ   شیوداپ ریگجاب   ریگجاب دضدض   هربراک   هربراک   150150 سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3030
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 * هدش همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  قبط  یکشزپ  شجنس  زکرم  عماج  هناماس  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000208 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * هدش همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  قبط  یکشزپ  شجنس  زکرم  عماج  هناماس  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 * * هدش هدش همیمض   همیمض دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ شجنس   شجنس زکرم   زکرم عماج   عماج هناماس   هناماس دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 3131
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وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلکدشابیم یمازلا  اه  زوجم  هئارادوش  تقد  تسویپب  امتحدشابیم  تسویپ  حرش  هب  رادنپ  عماج  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا لوبق  دروم  یتیآ  دات  اب  یتساوخرد  داروم 

1101094667000049 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
کپ 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هک یناگدننک  تکرش  هب  .تسا  لوبق  دروم  یتیآ  دحاو  دات  اب  یتساوخرد  داروم  هیلک  .دشابیم  یمازلا  اه  زوجم  هئارا  .دوش  تقد  تسویپب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هتشادن  هدش  نعتزوجم 

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

3100-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34377979-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادنپ رادنپ عماج   عماج هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3232
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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 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

6067318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبق ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  ... تخاس  ریز  تست  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا 

1101001017000650 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن / مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 / 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6066453 لاقتنا  رتسب  اهروسنس ،)  ) رازفا تخس  دیرخ  لقن  لمح و  ناگوان  دنمشوه  تیریدم 
نآ هب  طوبرم  یتیریدم  یاهرازفا  مرن  و 

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تراک6067282 هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  ناروتسر -  نویساموتا  هحفص 26)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تست   تست دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3333
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6066119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگتخوس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

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

1101092935000881 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهاگیاج تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HECTRONIC یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس

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

تازیهجت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   START ITALIANO یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس یهاگیاج 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   BR701 لدم  mA 98 نایرج تدش   V 7/4 ژاتلو  RTD لانگیس ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  راجفنا  دض  ریراب  الاک :  مان 

ماسویرآ تراجت  ناروآون 
ددع 2 دادعت : 

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

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

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

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایای هنومن   هنومن هئارا   هئارا ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یریگتخوس   یریگتخوس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

3434
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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   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456711 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/05هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C.A 6116N لدمرتست نشکناف  یتلوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/10/5هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6066227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DDC متسیس  CPU تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

C.A 61 16NC.A 61 16N  لدمرتست لدمرتست نشکناف   نشکناف یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 3535

DDCDDC  متسیس متسیس   CPUCPU تراک تراک ناونع : : ناونع 3636
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روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-95-144 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6066283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 03-10-1401 عورش 29-09-1401 - یکیرتکلا - تازیهجت  تاعطق و  هورگ  لرتنک - تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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 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

6066897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هاگتسد  دادعتب 1  هلول  طوطخ  یور  رب  ژاتلو  تارغت  تبث  یارب  دروکر  یرومم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000204 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  انیاس  سراپ  رادیاپ  یژرنا  هعسوت  هدنزاس  عجرم   PCM 4 لدم رگالاتید  هلول  طخ  طیارش  بایزرا  رادرب و  هداد  تبث و  هاگتسد  الاک :  مان 

انیاس سراپ  رادیاپ  یژرنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تمیق  هئارا  هب  مادقا  تسویپ  لودج  ساسارب  یتسیاب  ناگدنشورف  تسا و  هدش  باختنا  یضرف  تروصب  اهالاک  مان  دک و  تاصخشم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  همیمض  اضما و  رهم و  - 3 .تسا یمازلا  یتسویپ  دادعت  لودج  دیرخ و  طیارش  تیاعر  - 2

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998611-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 3737

هلول هلول طوطخ   طوطخ یور   یور ربرب   ژاتلو   ژاتلو تارغت   تارغت تبث   تبث یارب   یارب دروکر   دروکر یرومم   یرومم ناونع : : ناونع 3838
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6067012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج یصاصتخا  سیورس  بو  یحارط  هیاپ  رب  یریوصت (  تراظن  یاه  تیاس  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 « تسویپ تاصخشم  قباطم  شرازگ « )  ذخا  اتید و  لاسرا 

1101004572000163 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسرا لاسرا تهج   تهج یصاصتخا   یصاصتخا سیورس   سیورس بوبو   یحارط   یحارط هیاپ   هیاپ ربرب   یریوصت (  (  یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه تیاس   تیاس یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( شرازگ شرازگ ذخا   ذخا وو   اتید   اتید

3939
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  عیزوت  یاه  تسپ  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007007000258 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  عیزوت  یاه  تسپ  گنیروتینام  متسیس  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  9 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ، ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت  ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دامرف تقد  ار  الاک  هبزاین  خیرات  .دوش ( صخشم  الاکدک  کی  فیدر  ره  یارب  افطل  .تفرگ  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت یاه   یاه تسپ   تسپ گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4040
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ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتلوم  نژیوومرت و  نیبرود  جنس و  ترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007017000223 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیزگ ورین  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGER یتراجت مان   DET3TD لدم رتست  ترا  یلاتیجید  نیمز  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

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

نیب کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HIOKI هدنزاس عجرم   HIOKI یتراجت مان  لدم 3287  یپملک  لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
للملا

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم یتلوم  نژیوومرت و  نیبرود  جنس و  ترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616734463 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33281725-087  ، 33283601-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33281701-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یتلوم   یتلوم وو   نژیوومرت   نژیوومرت نیبرود   نیبرود وو   جنس   جنس ترا   ترا ناونع : : ناونع 4141
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  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 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

6067239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ELECTRICAL PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000349 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب و هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POTENTIOMETER TRANSDUCER یتراجت مان   TMI 0900 004 221 210 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 

نایدیشر یتعنص  نویساموتا 
ددع 10 دادعت : 

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

یمازلا  avl رد تبث  یهاوگ  ندومن  تسویپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپدشابیم 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ELECTRICAL PANELELECTRICAL PANEL ناونع : : ناونع 4242
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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6067282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم  ملق  ناروتسر 6  نویساموتا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000203 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   SUPREMA هدنزاس عجرم   SUPREMA یتراجت مان   face station 2 لدم تراک  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

ریدغ شزادرپ  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاضاقت  قباطم  ملق  ناروتسر 6  نویساموتا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لماش یمالعا  تاکن  تیاعر  نینچمه  وددرگ  داهنشیپ  تسویپ  تسیل  بیترت  هب  قباطم و  اقیقد " الاک  اذل  دشاب  یم  هناماس  رد  جرد  تهج  افرص " یمالعا  دک  ناریا 

.دشاب یم  یمازلا  هریغو  تسویپ  یلام  ینف  داهنشیپ  لمح و  هنیزه 

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناروتسر -  -  ناروتسر نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4343
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  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 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

6067565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایراز نیبروت   vibro rack 3000 هاگتسد اب  تاشاعترا  نیالنا  یاهمتسیس  گنیروتینام  یاه  متسیس  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000452 زاین :  هرامش 

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

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6067566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبروت نیبروت   vibro rack  3000vibro rack  3000 هاگتسد   هاگتسد اباب   تاشاعترا   تاشاعترا نیالنآ   نیالنآ یاهمتسیس   یاهمتسیس گنیروتینام   گنیروتینام یاه   یاه متسیس   متسیس نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 4444

پمپ پمپ روتکناک   روتکناک -- یلزید یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ هخاش - - هخاش هسهس   شکشک   یلوپ   یلوپ -- ریغتم ریغتم مایپ   مایپ   RGRG گنرود   گنرود گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن -- HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع
یکشزپ یکشزپ یآیآ   رآرآ   ماما   وو   نکسا   نکسا یتیت   یسیس   بجاح   بجاح هدام   هدام قیرزت   قیرزت روتکژنا   روتکژنا رسرس   هسهس   زوه   زوه
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ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985007579 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  8 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

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

ورین داز  نیموک  هدننک  هضرع  عجرم   CUMMINS یتراجت مان   KTA50G3 لدم  KVA 1400 ناوت یلزید  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 4 دادعت : 

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

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  مالعا و  تراظن  یحارط و  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091684001092 زاین :  هرامش 

نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  33000 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، تسا یمازلا  دیدزاب  هگرب  هباشم ، دک  ناریا  تسویپ ، لیاف  قبط  شخب  ضایف  ناتسرامیب  هژورپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  تراظن  یحارط و  هرواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هحفص  دادرارق 15  .ددرگ  هعلاطم  لماک  روط  هب  دادرارق  تسویپ و  لیاف 

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005586-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 4646
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یوضر ناسارخ  یعامتجا  نیمات  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 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

6066103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  یارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم ارجا  بصن و  طقف  تسا  هدش  یرادیرخ  امرفراک  طسوت  مالقا  هیلک  )

1101030258000016 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/08 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ داهنشیپ  هب  ندادرثا  بیترت  تهج  یتسیاب  هک  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  دادرارق  سیون  شیپ  ءاهب و  مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155751351 نفلت.دامن یراذگراب  اددجم  دشدهاوخ ) هداد  لیوحت   14 یلا تعاسزا 8   106 قاتا هژورپ  یارجا  لحمرد  ) هژورپ زا  دیدزاب  مرف  هارمه  ، لیمکتزا

9185914711 یتسپ :  دک  مایخ 33 ،  شبن  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37006120-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37645339-051 :: 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

یرادیرخ یرادیرخ امرفراک   امرفراک طسوت   طسوت مالقا   مالقا هیلک   هیلک  ) ) یوضر یوضر ناسارخ   ناسارخ یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات لکلک   هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
(( دشابیم دشابیم ارجا   ارجا وو   بصن   بصن طقف   طقف تسا   تسا هدش   هدش
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادهعت تاحیضوت و  لودج و  اب  قباطم  تکرش  حطس  رد  دوجوم  یناشنشتآ  یاهلوسپک  عاونا  ژراش  عیزوت و  یروآ ,  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101001609003279 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
فلتخم 18385 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تیلاعف  اب  طبترم  تادنتسم  هیلک  قاصلا  تکرش -  لحم  رد  یتساوخرد  تامدخ  هئارا  دادرارق -  دقع  یتسویپ -  لودج  ربارب  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: 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

یناشنشتآ یناشنشتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک عاونا   عاونا ژراش   ژراش وو   عیزوت   عیزوت یروآ ,  ,  یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 4848
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SENSOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001006 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BARTEC COMPANY هدنزاس عجرم   BARTEC یتراجت مان   DFD2-IR1 لدم زمرق  نودام  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ناهیک تعنص  دادهب 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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

DFD2 - IR1DFD2 - IR1 لدم   لدم زمرق   زمرق نودام   نودام هلعش   هلعش زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 4949
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دابآ مرخ  یباوختخت  یعامتجا 256  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6066884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس شورف 15  زا  سپ  تام  دخ  ههام و  یتناراگ 24  یاراد  دیاب  هدننک  تکرش  یتسویپ  لیاف  قبط  قیرح  افطا  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یگدنیامن  ای  هناورپ  یاراد  دشاب و 

1101050019000163 زاین :  هرامش 
دابا مرخ  یباوختخت   256 یعامتجا   نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتنج زوسن  میس  هدننک  هضرع  عجرم  یتنج  یتراجت  مان  یفالک  هتسب   m 100 لوط  2x1/5 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 
دابآ یجاح 

فالک 5,000 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم درهتیمک  رد  هتشادن  ار  مزال  طیارش  هدننک  تکرش  رگا  دشاب و  تسویپ  تاصخشم  کرام و  قبط  دیاب  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  دنز  ناخ  میرک  راولب  یاهتنا  یقرش  تشدلگ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33407837-066  ، 33413200-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404939-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6066925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یباراف  ناتسرامیب  یناشن  شتا  ینمیا و  یاه  متسیس  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000136 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرم رتم  24000 دادعت : 

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

مرف دیدزاب  ماگنه  دوش - گنهامه  یرگسع 09123396635  سدنهم  یاقآ  اب  دیدزاب  تهج  ینمیا - یاه  متسیس  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب نارهت  رهش  یناشن  شتآ  نامزاس  تسیل  رد  تکرش  دشاب - یم  تکرش  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  دوش - اضما  لیمکت و  دیدزاب  هسلجتروص 

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا یاه   یاه متسیس   متسیس ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 5151
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ناهفصا ناتسا  کرانا  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 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

6066941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایه دنرب   FE36 لوسپک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تخادرپ  لباق  امرفراک  دات  کرانا و  هبعش  لحم  رد  لیوحت  زا  سپ  الاک 

1101092250000004 زاین :  هرامش 
کرانا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   kg 5/3 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 3 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ کرانا  هبعش  لیوحت  الاک  هارمه  هب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  یهاوگ  روتکاف و  لصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  مالعا  تمیق 

.دشاب یم  کرانا  رهش  الاک  هئارا  لحم 

8397113543 یتسپ :  دک  هافر ،  یوک  یتشهب - دیهش  راولب  کرانا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46203014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46203015-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تخادرپ   تخادرپ لباق   لباق امرفراک   امرفراک دات   دات وو   کرانا   کرانا هبعش   هبعش لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   الاک   الاک تایه   تایه دنرب   دنرب   FE36FE36 لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5252
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سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: 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 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

6067145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ.تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  لماک  تروصب  طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن

1101091093000115 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  زا.تسا  هدش  همیمض  تسویپ  رد  لماک  تروصب  طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپافتسا 

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدقن یدقن تخادرپ.تسا   تخادرپ.تسا هدش   هدش همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ ردرد   لماک   لماک تروصب   تروصب طیارش   طیارش سابعردنب -  -  سابعردنب ناکدوک   ناکدوک ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5353
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نارهت یرادناتسا   :: 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارحب تیریدم  یسرزاب و  یزکرم ،  یاه  نامتخاس  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000086 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهگآ همانساسا و  - یمسر روتکاف   : تکرش کرادم   iso9001- راکنامیپ تیحالص  همانیهاوگ  - یفنص یاه  هیداحتا  یاهزوجم   - 18001-14001  - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار تارفن  شزومآ  هدنشورف و  هدهع  هب  ییاجباج  لمح و  هنیزه  = روتکاف شیپ  هارمه  هب  همانزور 

1519997113 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  بنج.نامداد  دیهش  راولب.اقیرفآ  راولب.نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84691111-021  ، 84691718-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646783-021 :: 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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4628: اضاقت هرامش  ..و /) هلعش  صیخشت  دار  روتکتد ، رلیوب ( لعشم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000414 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   FLAME DETECTOR یتراجت مان   C7076F1014 لدم دود  زاگ و  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/10/10 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارحب نارحب تیریدم   تیریدم وو   یسرزاب   یسرزاب یزکرم ،  ،  یزکرم یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 5454

دود دود وو   زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5555
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6067504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000387 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  یتعنص  لزید  روتوم   1R0756 لیئوزاگ رتلیف  الاک :  مان 

سیدرپ رواهب 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TREX هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   TREX یتراجت مان   TL280 ردول روتوم  لوزاگ  رادروسنس  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
ناراک کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   CLASSIC ALPHA لدم تکرح  زاسراکشآ  دربراک  زمرق  نودام  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  تامفوه  لعشم  یتراجت  مان  ینف 10893350  هرامش   SL3M لدم  kcal\hr 350000 یترارح تیفرظ  لیئوزاگ  تخوس  عون  یا  هلر  لعشم  الاک :  مان 
دنولا یترارح  عیانص  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

AC V 230 ژاتلو ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RSB1A160P7S لدم  A 16 راد هیاپ  هلر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نیشام هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3512 و 3406 و 3412  روتارنژ  روتکزنا  پمپ  تخوس  نک  عطق  یقربریش  هعطق  چیپ  میس  الاک :  مان 

ایرآ نیگنس 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نیشام هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3512 و 3406 و 3412  روتارنژ  روتکزنا  پمپ  تخوس  نک  عطق  یقربریش  هعطق  چیپ  میس  الاک :  مان 

ایرآ نیگنس 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
عیزوت هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یکوزوس  هدنزاس  عجرم  یشازیک  یکوزوس  کیتاموتا  سکبریگ  یقربریش  میس  هتسد  یزلف  چیپ  الاک :  مان 

( وکاسیا  ) وردوخ ناریا  یکدی  مزاول  تاعطق و 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA070D2C11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  هئاراروتکاف  شیپ  هئارا  * دامرفب یرازگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف   * ینیسح 09112328405  * تسویپ تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   * یمازلا

عون عون یایا   هلر   هلر لعشم   لعشم -- ردول ردول روتوم   روتوم لوزاگ   لوزاگ رادروسنس   رادروسنس رتلیف   رتلیف یایا - - هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ -- یتعنص یتعنص لزید   لزید روتوم   روتوم   11 R0756R0756 لیئوزاگ   لیئوزاگ رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع
راد راد هیاپ   هیاپ هلر   هلر زمرق - - زمرق نودام   نودام یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ لیئوزاگ - - لیئوزاگ تخوس   تخوس

5656
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1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34418066-013  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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

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 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

6067557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - - هنایار هنایار لرتنک   لرتنک هتسد   هتسد یتعنص -  -  یتعنص لزید   لزید روتوم   روتوم تاتسومرت   تاتسومرت زاگ -  -  زاگ راجفنا   راجفنا دضدض   روتکتد   روتکتد لیوک -  -  لیوک نفنف   نغور -  -  نغور رتلیف   رتلیف یرزیل -  -  یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
ردول ردول کیلوردیه   کیلوردیه متسیس   متسیس نغور   نغور راشف   راشف لماک   لماک جیگ   جیگ یتعنص -  -  یتعنص ریش   ریش

5757
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( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007575 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ایاپ اوه  هدننک  هضرع  عجرم  دنرلوسرگنیا  هدنزاس  عجرم  دنرلوسرگنیا  یتراجت  مان  یتعنص  یاوه  روسرپمک  دربراک   ELEMENT 67924530 نغور رتلیف  الاک :  مان 

نیمات
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/127 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ لرتنک  رایاوه 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناژور کت  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   BF4M2012C یتعنص لزید  روتوم   c 83 تاتسومرت الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یزوریف دمحم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   FTK 8072 لدم هنایار  لرتنک  هتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   LTB 145 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 145 ژاتلو یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یرن هدند  رس  کی  طبار و  رس  کی  لاصتا  عون   63x63 mm زیاس یرمیلپ  سنج  ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  رزیار  اب  دنلب  هتسد  ولو  تیگ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
رواخ سراپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   bar 6 راشف

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 966  ردول  کیلوردیه  متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   3838 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6065646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  -Fxs ma5616 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000424 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GRANDSTREAM هدنزاس عجرم   GRANDSTREAM یتراجت مان   HT814 لدم  port FXS 4 گولانآ هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

روپ میهاربا  نسحم  هدننک 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  ، یتساوخرد یاضاقت  تاصخشم  .2

یردیح یاقآ  ( 071  ) دک  38132654 ینف : تالاوس  تهج  سامت  هرامش  .3
یحلاص مناخ  ( 071  ) دک  38132238 سامت : هرامش  . 4

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  .5

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

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلا تسیمازلا یلام   یلام وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هئارا   هئارا -- هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- Fxs  ma5616Fxs  ma5616 ناونع : : ناونع 5858

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

6065687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشمدک  ناریا   ) هاگتسدکی ماکاریا  یتناراگ  اب  402DW رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسدکی ماکاریا  یتناراگاب  428FDN رتنیرپ

1101003292000241 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

.ددرگیم فذح  هدننک  نیماتروتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروصرد  ددرگ  تسویپ  یتناراگ  طیارشو  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  لاسرا.دشاب  هدنزاس  تکرش  یلصا  پملپو  کپ  هاگتسد 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6065744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SW-SG350-28P چیئوس یتساوخرد  یالاک  !! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000353 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم دیرخ  دات  تروص  رد  یسررب و  تهج  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدوزفا  شزرا  - ربتعم یتناراگ  - یراک هام  تخادرپ 1 

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

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسدکی هاگتسدکی ماکاریا   ماکاریا یتناراگاب   یتناراگاب 428428 FDNFDN رتنیرپ رتنیرپ دشابیم ) ) دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  ) ) هاگتسدکی هاگتسدکی ماکاریا   ماکاریا یتناراگ   یتناراگ اباب   402402 DWDW رتنیرپ رتنیرپ ناونع : : ناونع 5959

هنایار هنایار هکبش   هکبش عون   عون هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6065782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  تسیل  رد  هدش  مالعا  هکبش  هنایار و  ینایتشپ  یربهار و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094008000185 زاین :  هرامش 
تشر انیسروپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
تعاس رفن  1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب افرص  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  تسیل  هعلاطم  زا  سپ.تسا  هدش  هئارا  تسویپ  تسیلرد  یتساوخرد  تمدخ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  روکذم  تاصخشم  قبط  تیریدم  دوس  دصرد  ساسا 

4193713194 یتسپ :  دک  انیسروپ ،  ناتسرامیب  انیسروپ -  هارراهچ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339843-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339842-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ یاه   یاه تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا هکبش   هکبش وو   هنایار   هنایار ینایتشپ   ینایتشپ وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6161

زنیکرپ زنیکرپ یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زنیکرپ یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004717 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یجنلف ناقاتای  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یجنلف ناقاتای  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یجنلف ناقاتای  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نوتسیپ الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نوتسیپ گنیر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

تخت رشاو  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رشاو تیک  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دریگ ،  تروص  مالقا  یمامت  یارب  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یراجاغآ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6065843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  تساوخرد  لماک  تاصخشم  یراذگراب  قبط  یپ  چا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000264 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یلصا یالاک  - ربتعم یتناراگ  ناگیار - لاسرا  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  تساوخرد  لماک  تاصخشم  یراذگراب  قبط  یپ  چا  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یمسر روتکاف  هیارا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  - ههام تخادرپ 3 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تساوخرد   تساوخرد لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم یراذگراب   یراذگراب قبط   قبط یپیپ   چاچا   رورس   رورس ناونع : : ناونع 6363
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ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  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 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

6065851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101003327000032 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راددلیش راددلیش یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6464
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپ سسکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000458 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  تنیوپ  سسکا  دیرخ  - 

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

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

ددرگ یراذگراب  ربتعم  روتکاف  شیپ  یراس -  رهش  رد  تکرش  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  ددرگ  یم  تخادرپ  الاک  دات  تفایرد و  زا  دعب  زور  الاک 45  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحا ناخ  ینف 09113562756  سانشراک  ینیوج 01133855254  الاک  سانشراک 

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

3855254-0113  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت 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

6066055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  om4 (20 یرتم جنپ   hp ربیف دروک  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000217 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  LC/LC دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 

رتم 20 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0046070 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ETHERNET SWITCH دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع   om4 om4 (20(20 یرتم   یرتم جنپ   جنپ   hphp  ربیف ربیف دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 6666

ETHERNET SWITCHETHERNET SWITCH  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  هنایار و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000448 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( Mikrotik RB3011 UiAS-RM لدم هکبش (  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030742000055 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یمن  تساوخرد  درومو  دشاب  یم  هباشم  هدش 2233130071960004 دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  طیارش 

.دشاب یم  الاک  هدنشورف  اب  دزی  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  برد  لیوحت  ات  لاسرا  هنیزه 

8913783115 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  نمهب  ناتسرامیب  بنج  یناشاک  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36248021-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36287198-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

 ( ( Mik rotik  RB3011  UiAS-RMMikrotik  RB3011  UiAS-RM  لدم لدم هکبش (  (  هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک سیدرپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095360000026 زاین :  هرامش 

شیک سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدج ناکم  رد  یریوصت  تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  ییاجباج  تهج  کر  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب  امتح  یرفظم .  یاقآ  سامت 09347687010 

1417633644 یتسپ :  دک  کالپ 276 ،  راولب -  امنیس  بنج  رذآ -  نابایخ 16  عطاقت  زرواشک -  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88963953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6066439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره نها  هار  یاهلنوت  ییویدار  ششوپ  تازیهجت  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000090 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدشرهم  یراذگ و  تمیق  مالعتسا  کرادم  دنشاب و  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  متسیس 

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزکرم   یزکرم چیئوس   چیئوس وو   رورس   رورس وو   کرکر   ییاجباج   ییاجباج وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

ناگزمره ناگزمره نها   نها هار   هار یاهلنوت   یاهلنوت ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ تازیهجت   تازیهجت یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  تساوخرد  لماک  تاصخشم  یراذگراب  قبط  ناوخدکراب  - لنپ چپ  - چوس  - کر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000265 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3309 لدم  cm 54 عافترا  33x57 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ربتعم یتناراگ  ناگیار - لاسرا  - جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  تساوخرد  لماک  تاصخشم  یراذگراب  قبط  ناوخدکراب  - لنپ چپ  - چوس  - کر  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف هیارا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  - ههام تخادرپ 3  - یلصا یالاک 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یتعنص  یاهکرهش  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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6066520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدابآ یتعنص  کرهش  میس  یب  تروص  هب  طخ   200 نازیم هب  تباث  نفلت  یصاصتخا و  تنرتنیا  تخاسریز  نیمات  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001054000174 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هدابآ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134996644 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یوربور  دنز  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخدکراب ناوخدکراب -- لنپ لنپ چپچپ   -- چوس چوس  - - کرکر ناونع : : ناونع 7272

میس میس یبیب   تروص   تروص هبهب   طخطخ     200200 نازیم نازیم هبهب   تباث   تباث نفلت   نفلت وو   یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا تخاسریز   تخاسریز نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7373

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

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

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

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

6066646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگتسیا لناپ  لرتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001303000063 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قبط  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  متسیس  ردو  لیمکت  هاگشورف  مان  نفلت ،  سردآ ،  تمیق ، تسیل   ، دنشاب هطوبرم  یالاک  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  ددرگن  یراذگراب  تمیق  مالقا  تسیلو  کرادم  هک  یتروصرد  ددرگ ،

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگتسیا یهاگتسیا لناپ   لناپ لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  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 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

6066647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CL5708M 8-Port نتا ما  یو  یک  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Aten CL5708M 8-Port Rackmount LCD KVM Console

تسا هباشم  دک  ناریا 
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد 

1101090979000456 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP218D لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

CL5708M 8-Port نتا ما  یو  یک  لوسنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Aten CL5708M 8-Port Rackmount LCD KVM Console

تسا هباشم  دک  ناریا 
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 هکبش   هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 7575
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفیر یالاک  / ددرگ همیمض  اتفا  زوجم  روتکاف و  شیپ  امازلا  / تسویپ تاصخشم  طیارش و  قباطم  اقیقد  هکبش  تازیهجت  متیآ   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  / دشاب یمن  دات  دروم 

1101093035000764 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960S-24PS-L لدم  Catalyst 2960 تروپ هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ون و یالاک  طقف  / ینابرق یگنهامه 07731372139  هلاس / ود  ربتعم  یتناراگ  ههام / کی  هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمالعا طیارش  قباطم 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسورم یرادرهش   :: 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

6066769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج  رازفا  تخس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005115000009 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تسورم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

متاخ رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  هدومن  رهم  اضما و  ار  مالعتسا  مرف  هنومن  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8981368913 یتسپ :  دک  یدهم ،  یاهتنا خ  تسورم -  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32582101-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32584677-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفیر رفیر یالاک   یالاک // ددرگ ددرگ همیمض   همیمض اتفا   اتفا زوجم   زوجم وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ امازلا   امازلا // تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت متیآ   متیآ   22 ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // دشاب دشاب یمن   یمن دات   دات دروم   دروم

7676

لاوریاف لاوریاف تهج   تهج رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6066817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک هکبش  ویسپ  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009003000220 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1402/09/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  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 07 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6066932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تاقلعتم ، ملق  اب 7  هکبش  میس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001403000601 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  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 200 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح و هنیزه  .دوش  هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تاقلعتم ، ملق  اب 7  هکبش  میس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یتسویپ  تاصخشم  اب  تقباطم  مدع  هنیزه 

5166617365 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3318871-041  ، 33318871-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309992-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7878

.دوش .دوش هداد   هداد تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم گرب   گرب قبط   قبط .تسا   .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تاقلعتم ، ، تاقلعتم ملق   ملق اباب  77   هکبش   هکبش میس   میس ناونع : : ناونع 7979
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قباطم  یرون  ربیف  هب   E1 لدبم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000230 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداد طابترا  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  طابترا  نیشرپ  یتراجت  مان   PED-FE1-ETH لدم  E1 یتارباخم هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدکشناد تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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

6067066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

voip متسیس یزادنا  هار  تهج  مزال  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090799000032 زاین :  هرامش 

هدکشناد تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زاین  دروم  تسیل  رد  دوجوم  دراوم  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هیارا  روتکاف  شیپ  تروص  هب  دیاب  اهتمیق 

 : یتسپ دک  هغارم ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعمانیس  ناتسرامیب  بنج  ارسشناد  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5513737196

37248133-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222956-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یرون   یرون ربیف   ربیف هبهب     E1E1 لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 8080

voipvoip متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج مزال   مزال تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8181
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000223 زاین :  هرامش 

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

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

1401/10/08 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیقد تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  افطل  هطوبرم  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  هدنشورف ) اب  هیارک   ) لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  نامز  ات  ددرگیم  تفایرد  یکناب  همان  تنامضدصرد  مالعتسا 10 هدنرب  زا  ددرگ  دیق  ییاهن  تمیق  هناماس  رد  دینک و  یرازگراب 

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

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8282
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ناجنز هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6067224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز هاگدورف  یارب  چیئوس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003397000020 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  ناجنز  هاگدورف  یارب  چیئوس  دیرخ  تساوخرد  - 

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: دشاب یم  هدننک  نیمات  تکرش  هدهع  هب  تدوع  ای  لقن و  لمح و  هنیزه  تفرگ و  دهاوخ  تروص  ناجنز  هاگدورف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراهق 09133931407 سدنهم  یاقآ 

4538146311 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هاگدورف  لیبدرا -  میدق  هداج  رتمولیک 15  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360304-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360303-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8383
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت 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

6067290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددعود  ) d4 sl 16 f جیروتسا لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000218 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامرد بط  اسیدم  هدننک  هضرع  عجرم   HEINE یتراجت مان  یکشزپ  پوکسوگنرال  دربراک   F-000.22.563 رون لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم  09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ پوکسوگنرال   پوکسوگنرال دربراک   دربراک   F- 000 .22 .563F-000 .22 رون  563. رون لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6067291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمورا یتعنص  هاگشناد  پیو  ینفلت  متسیس  یزادنا  هر  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000035 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا نایوگ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   GSX1000 لدم  VOIP نفلت زکرم  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  جردنم  دراوم  تیاعر  مدع  تسا -  یمازلا  نآ  حیحص  لیمکت  یتسویپ و  لیاف  قیقد  هعلاطم  یتساوخرد -  یالاک  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  دیرخ  دنور  زا  فذح  بجوم 

5716617165 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  رتالاب  دنب  هداج  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31980220-044  ، 33728180-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31980251-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6067425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154436 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/30 نایاپ :  خیرات 

:: 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

هاگشناد هاگشناد پیو   پیو ینفلت   ینفلت متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هرهر   یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8585

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8686
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

154434 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6067573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154434 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
vga هب ) rj45  ) هکبش لدبم  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/30 نایاپ :  خیرات 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا6066262 هلاس  ینابیتشپ 1  هارمه  هب  تسویپ  لودج  حرش  هب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  هب  زاین 
دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  .نامزاس  یاهنیبرود  هیلک 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6066453 لاقتنا  رتسب  اهروسنس ،)  ) رازفا تخس  دیرخ  لقن  لمح و  ناگوان  دنمشوه  تیریدم 
نآ هب  طوبرم  یتیریدم  یاهرازفا  مرن  و 

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تالسا6066708 - 2 تسویپ ) ینف  تاصخشم  قباطم   ) Voip سنسیال اب  هارمهب  هکبش  بایریسم  - 1
( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) NIM-4MFT-E1/T1

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یحارط6067012 هیاپ  رب  یریوصت (  تراظن  یاه  تیاس  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
 ( شرازگ ذخا  اتید و  لاسرا  تهج  یصاصتخا  سیورس  بو 

هحفص 26) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اب6067042 هارمه   Axigen یکینورتکلا تسپ  هربراک  رورس 20  سنسیال  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
مپسا یتنآ  سوریو و  یتنآ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج6067295 تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6067318 تخاس  ریز  تست  هحفص 15)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6067320 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 86)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

vgavga هبهب   ) ) rj45rj45  ) ) هکبش هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ ناتسا  هیردیح  تبرت  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

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

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

6066530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تخادرپ  لحم  رد  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  زا  دعب  باسح  هیوصت  بصن .  هنیزه  اب  هزادنا 72*300  زمرق  ناور  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101090304000005 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایناریا زاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   P10 لدم  cm 12 تماخض  202x106 cm زیاس زمرق  گنر  کت   LED ناور ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9513693578 یتسپ :  دک  ادهش ،  نادیم  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52240425-051  ، 52223010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221030-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زمرق زمرق ناور   ناور ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8888

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6065609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زگرد - ناچوق نارانچ و  - ناچوق جوراف ، - ناچوق روحم  رد  جوم ) ود  لیردراگ   ) یزلف ظافح  یارجا  هیهت و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000187 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زگرد زگرد -- ناچوق ناچوق وو   نارانچ   نارانچ -- ناچوق ناچوق جوراف ، ، جوراف -- ناچوق ناچوق روحم   روحم ردرد   جوم ) ) جوم ودود   لیردراگ   لیردراگ  ) ) یزلف یزلف ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  یزاسرهش ، هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( یمایم دورهاش و   ) نانمس ناتسا  قرش 

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ کرادم  قبط  یظافحسا  هزوح  رد  لیردراگ  یرادهگن  عیفرت و  ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004616000013 زاین :  هرامش 

یمایم یزاسرهش  هار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

مرگ ولیک  56300 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

یمایم رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . درادن تخادرپ  شیپ  تخادرپ  هب  یمازلا  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماسرد  اضما و  رهم و  یتسویپ  کرادم 

3631613548 یتسپ :  دک  یمایم ،  ناتسرهش  یربارت  هار و  هرادا  قرب -  هرادا  بنج  (ع -) اضر ماما  راولب  یمایم -  یمایم ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622260-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622643-023 :: 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 یظافحسا   یظافحسا هزوح   هزوح ردرد   لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   عیفرت   عیفرت ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6065783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ زاوها  هزوح  شوش  زاوها  هباذچ  زاوها  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000148 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رهشمرخ زاوها  هزوح  شوش  زاوها  هباذچ  زاوها  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش دیق  سامت  هرامش 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج ود  یکیفارت  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093276000077 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هار  نمیا  یمیش  داصرم  یتعنص  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   kg 25 بلح  Rac2c1125 گنر دک  دیفس  یئزجود  کیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هار نمیا  یمیش  داصرم  یتعنص  یدیلوت و 
بلح 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  یرادرهش  یناقلاط –  نابایخ  هذیا –  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43622818-061  ، 43622019-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43623092-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ رهشمرخ زاوها   زاوها هزوح   هزوح شوش   شوش زاوها   زاوها هباذچ   هباذچ زاوها   زاوها یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9191

یئزج یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

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

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

6066326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم مرهااب 6   BAYT980 لدم ینیداف  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004093000058 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نیسح ریما  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 3 لوط ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 
هداز هللا  دبع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زادنا  هار  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دشابیم .  هدننک  نیمات  دهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  یرادناتسا و  هب  لیوحت  لقن  لمح و  زا  معا  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  یدقن  تروص 

3514799611 یتسپ :  دک  نانمس ،  یرادناتسا  جیسب -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2129144-023  ، 33443560-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443507-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم   66 مرهااب   مرهااب   BAYT980BAYT980 لدم   لدم ینیداف   ینیداف دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 164 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uxwgcj6kzn25d?user=37505&ntc=6066326
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6066326?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  یتیزوپماک  امن  تهج  مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000147 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا ناگزاس  یامیس  هدننک  هضرع  عجرم   45x60 cm زیاس  SA3 لدم امن  تهج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1,400 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

سراپ قرب  لاقتنا  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یبوچ 1  هبعج   mm 5 زیاس ریگقرب  نوتس  هدننک  لرتنک  تازیهجت  نژورتلاپ  هلیم  الاک :  مان 
ددع 1,100 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  کرادم  ندوبن  تروص  رد.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  سامت  هرامش.ددرگیمن 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   یتیزوپماک   یتیزوپماک امن   امن تهج   تهج مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  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 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسراهب رهش  رد  یکیفارت  یدومع  یقفا و  مئالع  یامناج  یحارط و  تاعلاطم  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001352000041 زاین :  هرامش 

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسویپ تسیل  1 دادعت : 
1402/04/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  کرادم و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  لیمکت و  کرادم 

8145139753 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  یقرش خ  تفلا  ناتسراهب خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

319142-031  ، 36861090-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36861103-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت یدومع   یدومع وو   یقفا   یقفا مئالع   مئالع یامناج   یامناج وو   یحارط   یحارط تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6066453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسناریا لقن  لمح و  ناگوان  دنمشوه  تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ هب  طوبرم  یتیریدم  یاهرازفامرن  تاعالطا و  لاقتنا  رتسب  اهروسنس ،)  ) رازفاتخس دیرخ 

1201093907000203 زاین :  هرامش 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 

لسناریا لقن  لمح و  ناگوان  دنمشوه  تیریدم  - 
نآ هب  طوبرم  یتیریدم  یاهرازفامرن  تاعالطا و  لاقتنا  رتسب  اهروسنس ،)  ) رازفاتخس دیرخ 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  15 دادعت : 

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

لسناریا لقن  لمح و  ناگوان  دنمشوه  تیریدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ هب  طوبرم  یتیریدم  یاهرازفامرن  و  اهروسنس )  ) وردوخ بایدر  رازفاتخس  دیرخ 

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طوبرم طوبرم یتیریدم   یتیریدم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا رتسب   رتسب اهروسنس ،) ،) اهروسنس  ) ) رازفا رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ لقن   لقن وو   لمح   لمح ناگوان   ناگوان دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع
نآنآ هبهب  

9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قرب  روما  یتسویب  ریوصت  قباطم  ینف  تاصخشم  ملعم  ینارون و  نیدایم  یگدننار  امنهار و  یاهغارچ  ارجا  مالقا و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورب لیوحت  زا  سب  ههام  طاسقا 2  تخادرب 

1101005097000057 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   50x75 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

ریوصت قباطم  ینف  تاصخشم  دادعت و  ملعم  نادیم  ینارون و  دیهش  نادیم  یگدننار  ییامنهار و  یاهغارچ  هژورب  یارجا  زاین و  دروم  مالقا  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینسح سامت 09113416255  هژورب  لماک  مامتا  لیوحت  زا  سب  ههام  طاسقا 2  تخادرب  طیارش  اب  دشاب  یم  قرب  روما  دحاو  یتسویب 

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   لیطتسم   لیطتسم لکش   لکش یماظتنا   یماظتنا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9797

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POE( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   ) ددع یریوصت و 10  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 5  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000188 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مشق شزادرپ  ریصب  هدننک  هضرع  عجرم  ریصب  یتراجت  مان   BSRLPRx-2LP لدم یا  هداج  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  () دامن یرازگراب  هناماسردو  لماکار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

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

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

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج هرامش   هرامش صیخشت   صیخشت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6066926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناتسلگ نامتخاس  ) هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000320 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: 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  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( ناتسلگ ناتسلگ نامتخاس   نامتخاس )) هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 164 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/97vw7w7263yyz?user=37505&ntc=6066926
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6066926?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت بونج  هقطنم  بعش  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 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

6066338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش یارب 14  تانبرک  یلپ  هرکرک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت 
دشاب نارهت  تسیاب  یم  تکرش 

1101093184000018 زاین :  هرامش 
نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

این ینارهت  مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S4 لدم یعبرم  رتم  زیاس  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
عبرم رتم  580 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبعش یارب 14  تانبرک  یلپ  هرکرک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت 
دشاب نارهت  تسیاب  یم  تکرش 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 35914683  یمساق  سدنهم  اب  رتشیب  تاحیضوت  تهج 

1581674111 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یوسوم  عطاقت  هیمس  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35914608-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35914640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 100100

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

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

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

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

6066495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریواصت  تاحیضوت و  تاصخشم ،  قبط  یا  هشیش  لرتنک  تیگ  هاگتسد  بایزلف و  ددرت  تیگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000019000040 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ریواصت  تاحیضوت و  تاصخشم ،  قبط  یا  هشیش  لرتنک  تیگ  هاگتسد  بایزلف و  ددرت  هاگتسد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هدش  مالعا  تمیق  کیکفت  هب  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  یمازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  یرس  کی  یلک  تروصب  داتس  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ 

دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  یاه  هنیزه  هیلک 
سراف یا  هقطنم  بآ  تکرش  مرا  نابایخ  زاریش  سردآ : 

7143683685 یتسپ :  دک   ، www.FRRW.IR زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32252075-071  ، 32252094-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252073-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هشیش   هشیش لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد وو   بایزلف   بایزلف ددرت   ددرت تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: 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 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

6066760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نادمه  یمالساداشراو  گنهرف  لک  هرادا  تهج  ظافح  یقرب  هرکرک  یزادنا  هارو  بصنو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000173000133 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 

دادرارق 28 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه.تسا  یمازلا  یکنابابش  هیدیئات  هموزر و  طبترم و  یلغشروجم  هئارا.تسا  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم نادمه  ناگ  هدننک  نیماتاب  تیولا.دشابیم 

6514699957 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  حتفم  راولب  یادتبا  یتخت  هارراهچ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2512119-081  ، 32512117-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32512222-081 :: 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

یمالساداشراو یمالساداشراو گنهرف   گنهرف لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج ظافح   ظافح یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف  تاصخشم  گرب  تسویپب 6 ینفدو  یا  هغیت   ، یراحتنادضدنبهار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشمدک  ناریا 

ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم 
1101001407000169 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: 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

ینفدو ینفدو یایا   هغیت   هغیت  ، ، یراحتنادضدنبهار یراحتنادضدنبهار ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 164 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4bysnjs34t47d?user=37505&ntc=6067067
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6067067?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک 09171600075 هاگتسد )  BG1.O5 -(2 لدم  BFT کرام یرتم  یوزاب 4  اب  یکینورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000702 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  یداهنشیپ  تمیق  هطوبرم  یاه  تسویپ  زاین و  یلک  حرش  ساسا  رب  افطل 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: 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

یرتم یرتم   44 یوزاب   یوزاب اباب   یکینورتکلا   یکینورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 104104
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم و یتناس  هد  یدالوف  یاهتنا  هامره  هب  رتم  یلیم  تماخض 0/7  اب  زیسیات  یدالوف  هغیت  اب  هرکرک  قرو  یدالوف - : هرکرک  ظافح  بصن  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... رتم و یتناس  یزلف 6 و 8  یاه  لیر  لیدبت و  رود  صوصخم  کیتسال  یزلف 23 و  یاه  لیدبت 

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  یدالوف  هرکرک  ظافح  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201004245000007 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  یدالوف  هرکرک  ظافح  بصن  تخاس و  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
عبرم رتم   400 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
جوسای دمحاریوب ،  هیولیگهک و  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  صقان  کرادم  مهبم و  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591843999 یتسپ :  دک  یزرواشک  ، کناب  بعش  تیریدم  نارادساپ  نابایخ  ناتسلگ 2  یاهتنا  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223370-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33223782-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتم6066326 مرهااب 6   BAYT980 لدم ینیداف  هحفص 70)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک ظافح   ظافح بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 105105
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ناگزمره ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: 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

6065778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000141 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1402/05/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: 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

روشک یمادختسا  یرادا 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6066262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 106106

دکدک ناریا   ناریا .نامزاس   .نامزاس یاهنیبرود   یاهنیبرود هیلک   هیلک زازا   هلاس   هلاس   11 ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ لودج   لودج حرش   حرش هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهاه  

107107
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.نامزاس یاهنیبرود  هیلک  زا  هلاس  ینابیتشپ 1  هارمه  هب  تسویپ  لودج  حرش  هب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا 

1101004285000066 زاین :  هرامش 
روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نژیو لاب  لگ  کاترف  هدنزاس  عجرم   AVM8645XS لدم  AI دنمشوه تیلباق  یاراد   motoriz varifocal زنل لسکیپاگم  تلوب 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نژیو لاب  لگ  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   QLOGIC یتراجت مان   SB1404 لدم یرون  ربیف  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   WYSE هدنزاس عجرم   P20 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
یرضخ یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 305 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یرظتنم  سکاب  یتراجت  مان   M-B2030 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابیتشپ 1 طیارش  دیاب  هدننک  نیمات  .دوش  لصاح  سامت  ینایضرق  یاقآ  نفلت 85352417  اب  یگنهامه  تهج  .دامن  هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یرابجا  یلا 12  تعاس 9  زا  نامزاس  نامتخاس  لحم  رد  خروم 1401/10/03  هبنش  زور  دیدزاب  .دشاب  هتشاد  ار  نامزاس  یاهنیبرود  هلاس 

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6066281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد یتسویپ 6  تاصخشم  قبط  تباث  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ای  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000275 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هتفات هدننک  هضرع  عجرم   AVIGILON یتراجت مان   5.0MP.HD.DN لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: 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

ریغ ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ایای   تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ هگرب   هگرب افطل   افطل هاگتسد   هاگتسد   66 یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تباث   تباث هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخن   دهاوخن ظاحل   ظاحل یداهنشیپ   یداهنشیپ غلبم   غلبم تروص   تروص نیا   نیا

108108
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح  ) یلامش ناسارخ  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هب  طوبرم  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ هعلاطم  ات 29  هرامش 1 تسویپ  لیاف  2

1101000264000001 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  امتح 2  ) یلامش ناسارخ  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هب  طوبرم  روما  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ هعلاطم  ات 29  هرامش 1

9417683767 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  ناتسرامیب  یوربور  هاگشناد ،  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2297544-0583  ، 32210110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3224545-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 109109
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  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 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

6067090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هجرد -  اموراناپ 360  نیبرود  ددع  دیرخ 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000255 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC814SR-DVPF16 لدم لسکیپاگم  ماد 4  هجرد  یفقس 360  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 24 دادعت : 

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

ار دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا  رب 

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

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هجرد -  -  هجرد   360360 اموراناپ   اموراناپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع دیرخ  2424   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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زاریش یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  / هزور لهچ  تخادرپ  تسا / هدمآ  تسویپ  هب  دراوم  یمامت  تاقلعتم /  سراح و  نیبرود  هباشم /  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ 

1101090129000101 زاین :  هرامش 
زاریش یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-A4ACD-SF لدم زیاروتوم  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  / هزور لهچ  تخادرپ  تسا / هدمآ  تسویپ  هب  دراوم  یمامت  تاقلعتم /  سراح و  نیبرود  هباشم /  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134845794 یتسپ :  دک  زاریش ،  یکشزپ  هدکشناد  یرادناتسا /  بنج  دنز /  راولب  زاریش /  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32084013-071  ، 2301274-713 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2301274-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ // هزور هزور لهچ   لهچ تخادرپ   تخادرپ تسا / / تسا هدمآ   هدمآ تسویپ   تسویپ هبهب   دراوم   دراوم یمامت   یمامت تاقلعتم /  /  تاقلعتم وو   سراح   سراح نیبرود   نیبرود هباشم /  /  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

1 1 11 1 1
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ناجنز هاگدورف   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6067198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز هاگدورف  یارب  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003397000018 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ بیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  ناجنز  هاگدورف  یارب  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یتسویپ لیاف   1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  تکرش  هدهع  هب  تدوع  ای  ولقن  لمح و  یاه  هنیزه  تفرگ و  دهاوخ  تروص  ناجنز  هاگدورف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراهق 09133931407 سدنهم  یاقآ  .دشاب :

4538146311 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هاگدورف  لیبدرا -  میدق  هداج  رتمولیک 15  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360304-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360303-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیبسخ یرایهد   :: 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 18 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم قبط  ناجیبسخ  یاتسور  حطس  یرایهد و  نامتخاس  یتظافح  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصنو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101096268000004 زاین :  هرامش 
دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  ناجیبسخ   یرایهد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یزکرم  یرادناتسا  دات  دروم  دیاب  هدننک  نیمات  نینچمه  دشابیم و  یمازلا  تیلاعف  هناورپ  ای  تکرش و  کرادم  ریوصت  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867177117 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  یادتبا  ناجیبسخ  یاتسور  نایلاز  شخب  دنزاش  ناتسرهش  یزکرم  ناتسا  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

58327265-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

58327265-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناجنز هاگدورف   هاگدورف یارب   یارب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1121 12

نامتخاس نامتخاس یتظافح   یتظافح وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکوفیرو زنل  هارمه  هب  ددع  دادعت 1  هب   WV-S1136 لدم هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002798 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ یقت  نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هدش  دات  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  اضما  رهم و  زا  سپ  دیریگب و  سامت  هرامش 09124735141  اب  یلام  ینف و  یاه  داهنشیپ  دات  تهج 

دشاب یم  یمسر  روتکاف  هئارا  اب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هزور  هجو 40  تخادرپ 

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

32358066-023  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا   :: 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 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

6067295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکوفیرو لاکوفیرو زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب   ددع   ددع   11 دادعت   دادعت هبهب     WV-S1136WV-S1136 لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1141 14

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبناج تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005322000043 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیما دهاج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SWITCH 2900 WS-C2960-24TT-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   JPC HFW 3300 لدم  CCTV CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
رتسگ مایپ  طابترا  ناشکهک  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   DH-IPC-HFW2439S-SA-LED-S2 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LCM5212F لدم سکیف  ماد  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ویرآ متسیس  اناد 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   30122A لدم  m 305 لوط  Cat 6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 1,500 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   KSS یتراجت مان   HVD1.5 لدم  1/5x100 cm زیاس یکیتسالپ  یشک  میس  لاناک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

یگرزب هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HF3200P لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
عجرم رف  نیمیس  نارهت  هدنزاس  عجرم   m 1000 هرقرق  PE شکور سنج  سم  یرون و  رات  یداه  سنج   3x4 fiber optic+3x2/5 mm^2 یبیکرت لباک  الاک :  مان 

رف نیمیس  نارهت  هدننک  هضرع 
هرقرق 500 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   VELOCITY یتراجت مان   BNC لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR5432-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  زاین و  دروم  تاعطق  کالم.دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  تریاغم  تروص  رد  الاک  تدوع  ، یربراب ، هدوزفا شزرا  رب  تایلام  تایلام و  ، امرفراک قح  همیب  ، راکنامیپ قح  همیب  تخادرپ 

5716148764 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  فراع  نابایخ  شبن  رویرهش  نابایخ 8  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33828650-044  ، 33828971-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868910-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طونم  تخادرپ   // دوش یرازگراب  هناماس  رد  دادجموءاضما  رهمو  یمومع  طیارشو   / تسویپ یاه  لیاف  قبط  یتساوخرد  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  دات 

1101093321000010 زاین :  هرامش 
شخب ضایف  دیهش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تسویپ  لیاف  رد 2 یتساوخرد  مالقا   / دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک   / هدیدرگ یرازگراب  هطوبرم  سانشراک  سامت  نفلت  یمومع  طیارش  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  دشاب 

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6066561 هداج  هرامش  صیخشت  هحفص 70)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6066926( ناتسلگ نامتخاس  ) هتسبرادم هحفص 70)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یحارط6067012 هیاپ  رب  یریوصت (  تراظن  یاه  تیاس  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
 ( شرازگ ذخا  اتید و  لاسرا  تهج  یصاصتخا  سیورس  بو 

هحفص 26) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبناج6067295 تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 1161 16

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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یبناج6067295 تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یوضر6066103 ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  یارجا و 
( دشابیم ارجا  بصن و  طقف  تسا  هدش  یرادیرخ  امرفراک  طسوت  مالقا  هیلک  )

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لزید6067557 روتوم  تاتسومرت  زاگ -  راجفنا  دض  روتکتد  لیوک -  نف  نغور -  رتلیف  یرزیل -  امد  روسنس 
کیلوردیه متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ  یتعنص -  ریش  هنایار -  لرتنک  هتسد  یتعنص - 

ردول

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

تنیوپ6066039 سسکا  هحفص 49)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یرتم6066326 مرهااب 6   BAYT980 لدم ینیداف  هحفص 70)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یا6066495 هشیش  لرتنک  تیگ  هاگتسد  بایزلف و  ددرت  تیگ  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6066191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  دات  ناریا  یلم  درادناتسا  یناشن و  شتا  هیدات  دنس  اب  امتح   ) قیرح دض  لباک  ناونع : 

14013370 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/31 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

قیرح قیرح دضدض   لباک   لباک ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6066735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000135 زاین :  هرامش 

نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایناپسا  هدنزاس  روشک   AG FIRE SPRINKLER هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SB112901S000 لدم  in 4\3 زیاس یدالوف  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 

کیرتکلا نیپسا  هدننک  هضرع 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
نالیش تالاصتا  عیانص  ینولیان  هتسب  دک 2104002050   cm 50 لوط  E.P.D.M سنج جیکپ  لئوک و  نف  هرهم  رس  کی  تناگیج  گنلیش  الاک :  مان 

تسد 50 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم   DELTA FIRE UK یتراجت مان  یلور  هتسب   m 20 لوط  in 4\3 1 زیاس یکیتسال  سنج  دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا 

هقلح ( لور )50 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شتا نامزاس  تسیل  رد  تمیق  هدنهد  هیارا  تکرش  دوش -  تسویپ  روتکاف  شیپ  دوش و  رپ  دیدزاب  هگرب  دوش و  دیدزاب  افطل  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  تکرش  هدهع  هب  لمح  هیارک  دشاب و  یم  ههام  باسح 4  هیوست  دشاب - یناشن  شتا  نامزاس  تسیل  وزج  سانجا  دشاب و  هدش  تبث  نارهت  رهش  یناشن 

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیسا دیسا دضدض   یناشن   یناشن شتآ   شتآ گنلیش   گنلیش جیکپ -  -  جیکپ وو   لئوک   لئوک نفنف   هرهم   هرهم رسرس   کیکی   تناگیج   تناگیج گنلیش   گنلیش  - - یدالوف یدالوف گنلیش   گنلیش رسرس   لزان   لزان ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایا هنیزهو  شورف  زا  سپپ  تامدخو  یتناراگ  بصن  هارمه  هب   . دشابیم هباشم  دک  ناریادشابیم  یتسویپ  لیاف  قبط  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
باهذ

1101093321000009 زاین :  هرامش 
شخب ضایف  دیهش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   EASTINGHOUSE یتراجت مان   BTU 24000 تیفرظ  EHP24 لدم مرگ  درس و  تلیپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
نیمز قرشم  دیپس  هناخ  یدیلوت 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

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

راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E240 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SHAW METERS هدنزاس عجرم   SHAW یتراجت مان   SDH لدم لاتیجید  جنس  تبوطر  الاک :  مان 

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

رون یزام  هدننک  هضرع  عجرم   M423424D دک  T5 یتنسرولف دیفس  راکور  تناگلا  کیلوبراپ  لباد  زیادونآ  موینیمولآ  هکبش   4X24 W غارچ الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  هطوبرم  روتکاف  شیپ  هارمه  هبءاضما  رهم  هعلاطم  زادعب  تسویپ  یاه  لیاف   / دشابیم یمازلا  دیدزاب   / دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یرازگراب  هناماس  رد  دادجمو  هتفرگ  هطوبرم  یاه  سانشراک  زا  اه  ءاضما  امتح  دیدزاب  مرف  دوش  یرازگراب 

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غارچ غارچ لاتیجید - - لاتیجید جنس   جنس تبوطر   تبوطر رورس -- -- رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   مرگ -  -  مرگ وو   درس   درس تلیپسا   تلیپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 1191 19

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

6067077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، گنر تیفیک  نیمضت  همان و  تنامض  یناشن و  شتآ  هیدات  یارادو   ul درادناتسا اب  ابلآ ) تکرش  ) رورس قاتا  قیرح  دض  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ارجا زا  سپ  راک و  ماجنا  نیح  رد  ارجا  تنامض 

1101092322000002 زاین :  هرامش 
راسناوخ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرم رتم  85 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8791615831 یتسپ :  دک  ینایرد ،  هچوک  ماما - نابایخ  راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57772773-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57773200-031 :: 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

قیرح6066072 ءافطا  مالعا و  تراظن  یحارط و  هحفص 36)هرواشم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یوضر6066103 ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  یارجا و 
( دشابیم ارجا  بصن و  طقف  تسا  هدش  یرادیرخ  امرفراک  طسوت  مالقا  هیلک  )

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6066191 دض  هحفص 9)لباک  قیرح  ( قیرح

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

شتآ6066735 گنلیش  جیکپ -  لئوک و  نف  هرهم  رس  کی  تناگیج  گنلیش   - یدالوف گنلیش  رس  لزان 
دیسا دض  یناشن 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6066884 افطا  لیاسو  هحفص 36)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

جنس6067070 تبوطر  رورس -- قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  مرگ -  درس و  تلیپسا  یزاگ  رلوک 
غارچ لاتیجید -

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

رورس6067077 قاتا  قیرح  دض  هحفص 9)گنر  قیرح  ( قیرح

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر ناونع : : ناونع 120120
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6067145 رد  لماک  تروصب  طیارش  سابعردنب -  ناکدوک  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا 
یدقن تخادرپ.تسا  هدش  همیمض 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نارحب6067172 تیریدم  یسرزاب و  یزکرم ،  یاه  نامتخاس  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  هحفص 36)ژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لزید6067557 روتوم  تاتسومرت  زاگ -  راجفنا  دض  روتکتد  لیوک -  نف  نغور -  رتلیف  یرزیل -  امد  روسنس 
کیلوردیه متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ  یتعنص -  ریش  هنایار -  لرتنک  هتسد  یتعنص - 

ردول

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6065824 تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دود6067403 زاگ و  هحفص 36)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لزید6067557 روتوم  تاتسومرت  زاگ -  راجفنا  دض  روتکتد  لیوک -  نف  نغور -  رتلیف  یرزیل -  امد  روسنس 
کیلوردیه متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ  یتعنص -  ریش  هنایار -  لرتنک  هتسد  یتعنص - 

ردول

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا ییاضف  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

6066459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SONY NX5R یرادربملیف نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000258 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتشد رادناهج  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   NX5 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع یراذگراب -  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  - ربتعم یتناراگ  یاراد  الاک  نیمضت - الاک  تلاصا  تسین -  لوبق  لباق  نیزگیاج  لدم  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف  - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - هدننک نیمات  فذح  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 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

6066501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ جرد  هدننک  نیمات  لیابوم  هرامش  .تسا  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  رظندم   aver vc540 مک بو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000231000107 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AVER INFORMATION INC هدنزاس عجرم   AVER یتراجت مان   VC520 لدم سنارفنک  وئیدیو  نیبرود  الاک :  مان 

قیقحت ناروآون  یسدنهم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153859984 یتسپ :  دک  سدق ،  نابوتا  بالقنا و  نابایخ  نیب  - بالقنا یوک  - زاوها - ناتسزوخ زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 12 112 1

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 122122
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6066532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویزولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000783 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ یاه  لیاف  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  تاصخشم  هیلک  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043215-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: 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

6066601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

atem minipro لدم کیجم  کلب  دنرب  اب  ریوصت  رسکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یتناراگ 12  اب 

1201093907000204 زاین :  هرامش 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 

atem minipro لدم کیجم  کلب  دنرب  اب  ریوصت  رسکیم  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

atem minipro لدم کیجم  کلب  دنرب  اب  ریوصت  رسکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 123123

ریوصت ریوصت رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 124124
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هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون 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

6067493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000456 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   X2 لدم لسکیپاگم  نیبرود 5  ثوتولب و  یاراد GPRS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

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

هیمورا یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: 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

هتسبرادم6065778 نیبرود  متسیس  یرادهگن  هحفص 86)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زا6066262 هلاس  ینابیتشپ 1  هارمه  هب  تسویپ  لودج  حرش  هب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  هب  زاین 
دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  .نامزاس  یاهنیبرود  هیلک 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ای6066281 تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل  هاگتسد  یتسویپ 6  تاصخشم  قبط  تباث  هتسب  رادم  نیبرود 
دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6066459 یرادربملیف  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

سنارفنک6066501 وئدیو  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هحفص 15)نویزیولت6066532 نیبرود  ( نیبرود

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

نامتخاس6066555 هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هب  طوبرم  روما  هحفص 86)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

55 xx  وو لاتیجید   لاتیجید   55 xx  ) ) 1010 موز   موز کیتاموتا -  -  کیتاموتا سوکوف   سوکوف اباب     Full HDFull HD  نیبرود نیبرود (: - (: - Logitech groupLogitech group  مکمک بوبو    ) ) سنارفنک سنارفنک ویدیو   ویدیو نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ....  .... وو رتم -  -  رتم درب  33   درب اباب   یهورگ   یهورگ نوفورکیم   نوفورکیم  -  - presetpreset هطقن   هطقن   55 فیرعت   فیرعت تیلباق   تیلباق لاکیتپا - ) - ) لاکیتپا

125125
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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

یا6066561 هداج  هرامش  صیخشت  هحفص 70)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ریوصت6066601 هحفص 15)رسکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

6066926( ناتسلگ نامتخاس  ) هتسبرادم هحفص 70)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتم6067039 یتلوم  نژیوومرت و  نیبرود  جنس و  هحفص 26)ترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6067090 ینف  تاصخشم  قبط  هجرد -  اموراناپ 360  نیبرود  ددع  هحفص 86)دیرخ 24  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6067098/ تسا هدمآ  تسویپ  هب  دراوم  یمامت  تاقلعتم /  سراح و  نیبرود  هباشم /  دک  ناریا 
.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  / هزور لهچ  تخادرپ 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6067222 یتظافح  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصنو و  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاکوفیرو6067262 زنل  هارمه  هب  ددع  دادعت 1  هب   WV-S1136 لدم هکبش  تحت  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6067295 تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6067320 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 86)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوکوف6067493 اب   Full HD نیبرود (: - Logitech group مک بو   ) سنارفنک ویدیو  نیمات 
 - preset هطقن فیرعت 5  تیلباق  لاکیتپا - )  5x لاتیجید و  5x  ) موز 10 کیتاموتا - 

 .... و رتم -  درب 3  اب  یهورگ  نوفورکیم 

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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

6066299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ ینف  تاصخشم  حرش  گرب  کی  اب  قباطم   Qnap زاس هریخذ  هاگتسد  رواپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101005221000580 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-1672XU-RP-I3-8G لدم  TB 160 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس  روشک   QNAP
ددع 1 دادعت : 

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

( تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  لیمکت   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  هب  هدش  تساوخرد  یالاک  ینف  تاصخشم  امتح 

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تسویپ .  .  تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش گرب   گرب کیکی   اباب   قباطم   قباطم   QnapQnap  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد رواپ   رواپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MDS600 زاس هریخذ  یارب   HDD 2 TB SAS 7.2K P/N:638521-001 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشابیم هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 
1101095158000091 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نف هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL یتراجت مان   HDD 2.4 TB SAS لدم  TB 2/4 تیفرظ هنایار  ورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

MDS600 زاس هریخذ  یارب   HDD 2 TB SAS 7.2K P/N:638521-001 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشابیم هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TBTB  2 /42/4 تیفرظ   تیفرظ هنایار   هنایار ورس   ورس زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 127127
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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 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

6066929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلول و کیتپس  هب  ینوکسم  بالضاف  لاقتنا  تهج  چنیا ) تیگوراک 20  عون  زا  هلول   ) رتم دودح 50  ژارتم  هب  یراذگ  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  هدهع  هب  یراک  هدنک  تالاصتا و 

1101091319000136 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بالضاف سیورس :  مان 
رتم 50 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیهش هناخدرس  رابنا و  کراصح  کرهش  یوربور  مئاق  نادیم  رهشمالسا  زادعب  سردآ  یلا 16 ) تعاس 8   ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیما 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 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

کیتپس کیتپس هبهب   ینوکسم   ینوکسم بالضاف   بالضاف لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج چنیا ) ) چنیا   2020 تیگوراک   تیگوراک عون   عون زازا   هلول   هلول  ) ) رتم رتم   5050 دودح   دودح ژارتم   ژارتم هبهب   یراذگ   یراذگ هلول   هلول ناونع : : ناونع 128128
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ناوریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم هبنشعبنم راهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخب هب  هلابز  ندعم  دصقم  تیاس  رد  هلابز  تفایزاب  حرط  بلاق  رد  لاغتشا  داجیا  ینیرفآراک و  یاتسار  رد  یراذگاو  راذگ -  هیامرس  بذج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصوصخ 

- زاین دروم  قرب  برش و  ریغ  برش و  بآ  نیمات 
- نآ یرایبآ  هقطنم و  زبس  یاضف  نیمات  ناونع  هب  تخرد  هلصا  لقادح 300  تشاک 

- دنامسپ تیاس  ییانشور  نیمات 
- ددع دادعت 7  هب  رونلگ  تاو  روتکژرپ 50  اب  یرتم  یرون 9  جرب  بصن 

- ددع دادعت 1  هب   SMD یتاو روتکژورپ 300  اب 8  یرتم  یرون 12  جرب  بصن 
- عبرم رتم  تحاسم 200  هب  کیکفت  هلوس  تخاس 

- عبرم رتم  تحاسم 40  هب  تازیهجت  مامت  اب  یرادا  نامتخاس  ثادحا 
- عبرم رتم  تحاسم 15  هب  تازیهجت  مامت  اب  ینابهگن  نامتخاس  ثادحا 

تحاسم 12 هب  مادک  ره  هناخ  روتوم  هناخ و  زامن  یتشادهب ، سیورس  ثادحا   - عبرم رتم  تحاسم 500  هب  کشخ  دنامسپ  یزاس  هریخذ  تهج  زابور  رابنا  ثادحا 
 - عبرم رتم 

- رتم ژارتم 1000  هب  دنامسپ  تیاس  هطوحم  زا  یتمسق  یشک  راصح 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناوریش یرادرهش   :: سردآ سردآ

روپ - مظاک  سدنهم  :: 05836225630 و 09151843288  نفلت نفلت
هداز بجر  سدنهم   09159822565

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکفت کیکفت هلوس   هلوس تخاس   تخاس تازیهجت -  -  تازیهجت مامت   مامت اباب   یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 129129
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ یزاس  هریخذ  قیرزت  یاهروسرپمک  هب  طوبرم  یاهدنببآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000966 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت راپشک  نادیواج  یکیتسال  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نادیواج  یتراجت  مان   mm 6 زیاس  Viton گنیروا الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

عجرم سوت  راپشک  نادیواج  یکیتسال  عیانص  هدنزاس  عجرم  نادیواج  یتراجت  مان   17x17 mm زیاس شوگ  راهچ  لکش  نولفت  سنج  یدنب  بآ  گنیکپ  الاک :  مان 
سوت راپشک  نادیواج  یکیتسال  عیانص  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  سوت  راپشک  نادیواج  یکیتسال  عیانص  هدنزاس  عجرم  نادیواج  یتراجت  مان  لدم 4492-4503  یپوت  ریش  یگنیر  گنیکپ  الاک :  مان 
سوت راپشک  نادیواج  یکیتسال 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یداعبا  ریواصت  تیشاتید و  مرف  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رادیرخ  هدهرب  لمح  هنیزه  -

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

7288012-0513  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

زا6066299 تسویپ .  ینف  تاصخشم  حرش  گرب  کی  اب  قباطم   Qnap زاس هریخذ  هاگتسد  رواپ  دیرخ 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 106) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6066809TB 2/4 تیفرظ هنایار  ورس  زاس  هحفص 106)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

بالضاف6066929 لاقتنا  تهج  چنیا ) تیگوراک 20  عون  زا  هلول   ) رتم دودح 50  ژارتم  هب  یراذگ  هلول 
کیتپس هب  ینوکسم 

هحفص 106) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

کیکفت6067509 هلوس  تخاس  تازیهجت -  مامت  اب  یرادا  نامتخاس  هحفص 106)ثادحا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

زاگ زاگ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ قیرزت   قیرزت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک هبهب   طوبرم   طوبرم یاهدنببآ   یاهدنببآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6067537 یزاس  هریخذ  قیرزت  یاهروسرپمک  هب  طوبرم  یاهدنببآ  هحفص 106)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتم6066326 مرهااب 6   BAYT980 لدم ینیداف  هحفص 70)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینفدو6067067 یا  هغیت   ، یاهمتسیسیراحتنادضدنبهار یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرتم6067286 یوزاب 4  اب  یکینورتکلا  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتم6066326 مرهااب 6   BAYT980 لدم ینیداف  هحفص 70)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینفدو6067067 یا  هغیت   ، یاهمتسیسیراحتنادضدنبهار یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلزنم هب  روضح  مدع  11 تعاس هبنش 1401/10/3 یمازلا  دیدزاب  / دامرف هعجارم  لیاف  هب  / یدادرارق /1 لانیمرت رورس  قاتا  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تباقر  زا  فذح 

1101001493000397 زاین :  هرامش 
دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب باسحاصافم  همان و  تنامض  نارد  هک  یدادرارقراک  / دشابیم یمازلا  یمسر %100 همان  یفرعم  هارمهب  دیدزاب  / مازرف یاقا  09120083814 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تبث  زاین  هب  خساپ  هحفص  تاحیضوت  رد  ار  دوخ  لیابوم  هرامش  افطل  / دامنن یراذگ  تمیق  تیزیو  تیاس  رد  روضح  نودب  / دوشیم تفایرد 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیمرت لانیمرت رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 131131
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6065692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینچمه یاهدنرب portwell و uno-2184g و Advantech 603 و  زا  ( IPC) یتعنص یاهرورس  عاونا  ریمعت  یبایبیع و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 360  هب  ًاعمج   Pezhvak
1101092935000879 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 360 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف تامدخ  حرش  تسویپ 3  رد  تاعطق  زیلانآ  لودج  لیمکت  دادعت IPC 360 و  ساسا  رب  ار  یداهنشیپ  غلبم  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 84121757 هرامش  .دنیامن  هئارا  همیمض 

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

84121793-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( IPCIPC)) یتعنص یتعنص یاهرورس   یاهرورس عاونا   عاونا ریمعت   ریمعت وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع 132132
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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  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 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000035 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم  دیاب  دیرخ 

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. تسویپ تاصخشم  قبط   (... HPE DL380 GEN10 8SFF رورس (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004692 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 GEN10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .. یتسویپ تاصخشم  قبط   (... HPE DL380 GEN10 8SFF رورس (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 133133

 ..  .. تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  (...  (... HPE DL380 GEN10  8SFFHPE DL380 GEN10  8SFF رورس (  (  رورس ناونع : : ناونع 134134
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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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6066547 :: 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 

1101003871000221 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 2 دادعت : 
1401/10/07 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

HPE ProLiant DL380 Gen 10  8  SFF CTO ServerHPE ProLiant DL380 Gen 10  8  SFF CTO Server  ورورس ورورس ناونع : : ناونع 135135
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یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003909000019 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  دربراک   G10 مر الاک :  مان 

نیون
ددع 8 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619911367 یتسپ :  دک  یسدنهم ،  ینف و  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505704-045  ، 33517379-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33517379-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تاصخشم  اب  تسارح )  ) هکبش رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000991 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآ برغ  یملع  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  برغ  یملع  هکبش  هدنزاس  عجرم   IRAN PROXY یتراجت مان   4M500GSACI5 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن راذگ ی  تمیق  هب  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  یمارگ  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس مرمر   ناونع : : ناونع 136136

هکبش هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 137137
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لانیمرت6065573 رورس  قاتا  هحفص 112)یزاسزاب  رورس  ( رورس

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

6065692(IPC) یتعنص یاهرورس  عاونا  ریمعت  یبای و  هحفص 112)بیع  رورس  ( رورس

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

یتعیرش6065843 رتکد  ناتسرامیب  تهج  تساوخرد  لماک  تاصخشم  یراذگراب  قبط  یپ  چا  رورس 
جرک

هحفص 49) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6066029G10 هحفص 112)رورس رورس  ( رورس

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

6066051 .. تسویپ تاصخشم  قبط   (... HPE DL380 GEN10 8SFF هحفص 112)رورس (  رورس  ( رورس

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

یریوصت6066291 تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  هحفص 49)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6066547HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server هحفص 112)ورورس رورس  ( رورس

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

رورس6066719 هحفص 112)مر  رورس  ( رورس

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

رورس6066993 لیمیا  تیاس و  بو  سیورس  هحفص 15)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب6067042 هارمه   Axigen یکینورتکلا تسپ  هربراک  رورس 20  سنسیال  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
مپسا یتنآ  سوریو و  یتنآ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جنس6067070 تبوطر  رورس -- قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  مرگ -  درس و  تلیپسا  یزاگ  رلوک 
غارچ لاتیجید -

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

رورس6067077 قاتا  قیرح  دض  هحفص 9)گنر  قیرح  ( قیرح

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

تنرتنیا6067092 یرونربیف و  لنوت  ثادحا  یتکراشم  هژورپ  یزاس  یراجت  یرادرب و  هرهب  یارجا  - 
-FTTH تعرسرپ

هحفص 9) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6067297 هحفص 112)رورس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BENTLY NEVADA مالقا قیقد  رازبا  یالاک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000331 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3300 روسنس الاک :  مان 

نابیتشپ دادنب  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 24 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312233-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BENTLY NEVADABENTLY NEVADA  مالقا مالقا قیقد   قیقد رازبا   رازبا یالاک   یالاک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات 45 هدودحم 10  یامدرتم  ات 2  نیب 1/5  لباک  لوط  ایحا  تخت  امد  ای  یتسوپ  روسنسزاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناسوت تکرش  سویسلس  هجرد 

1101094897002918 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

دازون ایحا  یاهمتسیس  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسوت  یتراجت  مان  لدم 120  دازون  تروپسنارت  روتابوکنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازون دازون تروپسنارت   تروپسنارت روتابوکنا   روتابوکنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 139139

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبوطر امد و  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003206 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ریسکا  نیژور  ایوپ  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم  نوماس  یتراجت  مان   SBS1 لدم هناخروتوم  یاضف  دود  تبوطر و  امد و  نازیم  شیاپ  روسنس  الاک :  مان 

ریسکا نیژور  ایوپ  کینورتکلا  هدننک 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نالگرج زار و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ و تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  - دشابیم یدقن  تخادرپ  - دشابیم یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  دشابیم - هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا 

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

32623673-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبوطر تبوطر وو   امد   امد لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 140140

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

6067314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  -RTD نغور یامد  روسنس  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000348 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
وکپه نیگنس  تازیهجت  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   LW500K لدم ردول  سکبریگ  نغور  یامد  روسنس  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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 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

6067412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RTDRTD  نغور نغور یامد   یامد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 141141

هفرطکی هفرطکی ریش   ریش ژافوش - - ژافوش هزیناولاگ   هزیناولاگ دالوف   دالوف هروسام   هروسام هرهم   هرهم -- چیکپ چیکپ یلخاد   یلخاد درب   درب چیکپ -  -  چیکپ هعطق   هعطق روسنس   روسنس یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام دنب   دنب بآبآ   رشاو   رشاو ناونع : : ناونع
راوسیپ راوسیپ درفنم   درفنم ریش   ریش -- درگ درگ عبر   عبر یپوت   یپوت ریش   ریش یایا -  -  هرپ   هرپ یدالوف   یدالوف روتایدار   روتایدار راکدوخ - - راکدوخ یکسید   یکسید

142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 . دوش رداص  روتکاف  شیپ  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هس  تخادرپ 

یزردوگ 09123138548 یاقا 
1101096102001298 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  دنمجرا  میمص  عناص  عیانص  هدنزاس  عجرم  نایناریااص  یتراجت  مان   T-24 لدم یناشن  شتآ  روتینام  دنب  بآ  رشاو  الاک :  مان 

نایناریا دنمجرا  میمص  عناص 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
تراجت رابوسآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASR یتراجت مان   AWH-24KW لدم چیکپ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

تراجت رابوسآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASR یتراجت مان   AWH-24KW لدم چیکپ  یلخاد  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
شیدناریخ نیدلارخف  هدننک  هضرع  عجرم   WARMTH یتراجت مان   N/M لدم ژافوش  هزیناولاگ  دالوف  هروسام  هرهم  الاک :  مان 

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

یزکرم تعنص  قاثیم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یجنلف  لاصتا  عون  سالک 150   A105 دالوف سنج   in 10 زیاس راکدوخ  یکسید  هفرطکی  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یحادم نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت 2000  مان   10p لدم  60x60 cm داعبا هرپ 10  دادعت  یا  هرپ  یدالوف  روتایدار  الاک :  مان 

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

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   SGI ناریا زاگ  ریش  یتراجت  مان   bar 25 راشف یا  هوزر  لاصتا  عون   in 3 زیاس هدش  یراکبآ  یجنرب  سنج  درگ  عبر  یپوت  ریش  الاک :  مان 
ناریا زاگ  ریش 

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

عون  PN 16 راشف یزغم  لصو  عطق و  مزیناکم  وکتیس  یتراجت  مان  یداب  یحلاص  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   in 2\1 زیاس یجنرب  راوسیپ  درفنم  ریش  الاک :  مان 
یا هوزر  لاصتا 

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

یناسیس لیمج  هدننک  هضرع  عجرم  رف 2567  امرگ  ناریا  یتراجت  مان  تاسیسات  روتایدار  دربراک  لدم 113   in 2\1 ریش الاک :  مان 
تسد 2 دادعت : 

1401/10/10 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 6  هب   HP , LP رتلیش رلوک  راشف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000461 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 6  هب   HP , LP رتلیش رلوک  راشف  روسنس  - 

دیریگب سامت  هرامش 09124735141  اب  لاوس  هنوگره  تهج 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  6 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هدش  دات  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  اضما  رهم و  زا  سپ  دیریگب و  سامت  هرامش 09124735141  اب  یلام  ینف و  یاه  داهنشیپ  دات  تهج 

دشاب یم  یمسر  روتکاف  هئارا  اب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هزور  هجو 40  تخادرپ 

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

32358066-023  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6067522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP ,  LPHP ,  LP رتلیش   رتلیش رلوک   رلوک راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 143143

-- نویماک نویماک روتوم   روتوم گنل   گنل لیم   لیم رسرس   دمن   دمن هساک   هساک هعطق   هعطق هظفحم   هظفحم روتارنژ - - روتارنژ روتوم   روتوم   inin   9/19/1 نوتسیپ   نوتسیپ روتارنژ - - روتارنژ روتوم   روتوم دربراک   دربراک   CTPCTP  دمن دمن هساک   هساک ناونع : : ناونع
یایا هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ هیلخت - - هیلخت ریش   ریش لماک   لماک گنیریب   گنیریب

144144
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روطب ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم 

1101093985007590 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کت هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا  ناژور 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3516TA روتارنژ روتوم   in 9/1 نوتسیپ الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراپ لزید  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم  زنیماک 786  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 18 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4148770-061  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6065725BENTLY NEVADA مالقا قیقد  رازبا  یالاک  هحفص 118)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

تمیق6066119 یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  یریگتخوس  مالقا 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا  ددرگ  یراذگ 

هحفص 26) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6066453 لاقتنا  رتسب  اهروسنس ،)  ) رازفا تخس  دیرخ  لقن  لمح و  ناگوان  دنمشوه  تیریدم 
نآ هب  طوبرم  یتیریدم  یاهرازفا  مرن  و 

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دازون6066466 تروپسنارت  روتابوکنا  هحفص 118)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

تبوطر6066651 امد و  لرتنک  هحفص 118)متسیس  روسنس  ( روسنس

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

6067314RTD نغور یامد  هحفص 118)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هروسام6067412 هرهم  - چیکپ یلخاد  درب  چیکپ -  هعطق  روسنس  یناشن -  شتآ  روتینام  دنب  بآ  رشاو 
عبر یپوت  ریش  یا -  هرپ  یدالوف  روتایدار  راکدوخ - یکسید  هفرطکی  ریش  ژافوش - هزیناولاگ  دالوف 

راوسیپ درفنم  ریش  - درگ

هحفص 118) روسنس  ( روسنس

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

6067472HP , LP رتلیش رلوک  راشف  هحفص 118)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

لوزاگ6067504 رادروسنس  رتلیف  یا - هبرقع  راشف  جیگ  - یتعنص لزید  روتوم   1R0756 لیئوزاگ رتلیف 
راد هیاپ  هلر  زمرق - نودام  یکینورتکلا  مشچ  لیئوزاگ - تخوس  عون  یا  هلر  لعشم  - ردول روتوم 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هساک6067522 هعطق  هظفحم  روتارنژ - روتوم   in 9/1 نوتسیپ روتارنژ - روتوم  دربراک   CTP دمن هساک 
یا هبرقع  راشف  جیگ  هیلخت - ریش  لماک  گنیریب  نویماک - روتوم  گنل  لیم  رس  دمن 

هحفص 118) روسنس  ( روسنس

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

لزید6067557 روتوم  تاتسومرت  زاگ -  راجفنا  دض  روتکتد  لیوک -  نف  نغور -  رتلیف  یرزیل -  امد  روسنس 
کیلوردیه متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ  یتعنص -  ریش  هنایار -  لرتنک  هتسد  یتعنص - 

ردول

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013235 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6065869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  (hdmi  ) چیئوس یزلف ,  تکوس  لباک ,  رتیلیپسا ,  متیا   6 ناونع : 

14013235 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/01 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

دهشم قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6065898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F5 دحاو  63cs چیئوس رژرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ،  الاک  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط (( hdmihdmi  ) ) چیئوس چیئوس یزلف ,  ,  یزلف تکوس   تکوس لباک ,  ,  لباک رتیلیپسا ,  ,  رتیلیپسا متیا   متیا   66 ناونع : : ناونع 145145

F5F5 دحاو   دحاو   6363cscs چیئوس   چیئوس رژرپ   رژرپ ناونع : : ناونع 146146
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم  یچلاش 910  کرام  نیون 910 و  کرام  یدیلک  لفق 4*3   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004701 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 3345   mm 45 زیاس ینهآ  سنج  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینهآ ینهآ سنج   سنج یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق ناونع : : ناونع 147147
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - یرتویپماک هکبش  تخاسریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 11  ربارب  فیدر   3 .ددرگ هئارا  تسویپ 

1101097587000259 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سراپ ورتکلا  نازرف  هدننک  هضرع  عجرم   SISCO Co هدنزاس عجرم   SISCO یتراجت مان   WS_G2960X_24TS_II لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا و هلاسکی  یتناراو  هلاسکی و  یتناراگ  ، وکسیس درادناتسا  یهاوگ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - یرتویپماک هکبش  تخاسریز  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعرب  مهن  هاگشیالاپ  لحمرد  وکسیس  هرود  یارب  شزومآ  ، الاک تمالس  تست  ، یزادنا هار  ، بصن

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

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

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ ًافطل.دشاب   ًافطل.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
ددع ددع   1 11 1 اباب   ربارب   ربارب فیدر   فیدر   33 .ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا

148148
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دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دشاب یم  تسویپ  تامازلا  تاصخشم و  لیاف  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  دوجو  ناریا  ناوت  هناماس  رد  امتح  لوصحم  تکرش و  مان 

1101091917000032 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

برغ یروآ  نف  ربا  هدنزاس  عجرم   CISCO یتراجت مان   2960X-24 PORT لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  تسویپ  تامازلا  تاصخشم و  لیاف  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دوجو  ناریا  ناوت  هناماس  رد  امتح  لوصحم  تکرش و  مان 

8917713517 یتسپ :  دک  نایمکح ،  هار  هس  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35280110-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35280125-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6066685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 149149

اوه اوه روسرپمک   روسرپمک کیتاموتا   کیتاموتا تاتسومرت   تاتسومرت راجفنا -  -  راجفنا دضدض   میسقت   میسقت هبعج   هبعج  -  - Electrical resetElectrical reset تنش   تنش  -  - Roller plungerRoller plunger  چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص

150150
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P/F"SHANGHAI DRILLERS HOUSE/9945029 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007550 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YAMATAKE هدنزاس عجرم   5LS7-JWC لدم  Roller plunger چیئوس تیمیل  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LA7D03F لدم  Electrical reset تنش الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
عجرم  EXPLOSION PROOF JUNCTION BOX یتراجت مان   SJB 600 لدم  mm 200 عافترا  600x400 mm زیاس راجفنا  دض  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

نایراد تاسیسات  قرب و  هدننک  هضرع 
ددع 17 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   COMP AIR هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BY PASS VALVE یتراجت مان   L37 یتعنص اوه  روسرپمک  کیتاموتا  تاتسومرت  الاک :  مان 

نیسکا لایس  نامرآ 
ددع 8 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148707-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  چیئوس  سراپ  ( LTB(BLK یاهدیلک یکدی  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000447 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  چیئوس  سراپ  ( LTB(BLK یاهدیلک یکدی  مزاول  دیرخ  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

هچنانچ .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  انمض  .دامرف  لصاح  سامت  یبوقعی  یاقآ  هرامش 09177126895  اب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مورحم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تالماعم  هیلک  رد  روضح  زا  هام  شش  تدم  هب  دهد  فارصنا  راک  ماجنا  زا  مالعتسا  هدنرب 

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

32142312-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط چیئوس   چیئوس سراپ   سراپ ( ( LTB(BLKLTB(BLK  یاهدیلک یاهدیلک یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6067261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد رازبا  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000732 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامرآ شزادرپ  هنیهب  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم   ABP یتراجت مان   vibro rail 100 لدم لاتیجید  شاعترا  چیئوس  الاک :  مان 

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

شیک کینورتکلا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیک  کینورتکلا  سراپ  هدنزاس  عجرم   PEK210 لدم یسیطانغم  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

تخاس ندوب  دوجوم  تروصرد  یتسیاب  الاک  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیم  یلام  خرن  در  هلزنمب  لاسرا  مدع  هدوب  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکران دیرخ 09171481588  سانشراک  نفلت.ددرگ  لاسرا  هنومن  دیاب  زاین  تروص  رد.دشاب  ناریا 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921593-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6067438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149131 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس ورکیم  رمیات -  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/02 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقد قیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 152152

چیئوس چیئوس ورکیم   ورکیم رمیات -  -  رمیات نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 153153
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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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6067581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلر هلر هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ییوشک - - ییوشک طسوتم   طسوتم راشف   راشف قرب   قرب ولبات   ولبات یتشگرب - - یتشگرب وو   تفر   تفر یتعنص   یتعنص روسرپمک   روسرپمک رلوکرتنیا   رلوکرتنیا دربراک   دربراک ینهآ   ینهآ نفنف   ناونع : : ناونع
ویتوموکل ویتوموکل یکیرتکلا   یکیرتکلا نیباک   نیباک   66 هرامش   هرامش روتکاتنک   روتکاتنک -- AA  1010 نایرج   نایرج تدش   تدش   s imatics imatic یتظافح   یتظافح

154154
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132303  اب  قباطم  switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007566 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   BROOM WADE یتراجت مان   V150DA و V100DA لدم یتشگرب  تفر و  یتعنص  روسرپمک  رلوکرتنیا  دربراک  ینهآ  نف  الاک :  مان 

طبار ناهیک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   COMPAIR BROOMWADE هدنزاس
ددع 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیشرپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   A 400 نایرج تدش   KV 7/2 ژاتلو  UNISAFE حرط  vacuum contactor ییوشک طسوتم  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ورین زیهجت  نیشرپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ورین  زیهجت 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ظافح سراپ  یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   PARS FANAL یتراجت مان   contactor relay DSL 9-22 لدم یترارح  هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   CONTACTOR 8100 لدم  A 10 نایرج تدش   simatic یتظافح هلر  الاک :  مان 

ژاتلو مشق  کینورتکلا  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   PLATE CONTACTOR یتراجت مان   TRK8626822000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  روتکاتنک  لاصتا  هعطق  هحفص  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   CONTACTOR یتراجت مان   TRK5463529000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  هدننار  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هسنارف هدنزاس  روشک  - CONTACTOR -C-PH-PG یتراجت مان   DTR00257230DT ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 7  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  - CONTACTOR -C-MVT-MT2 یتراجت مان   DTR00257230B7 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 6  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
-CONTACTOR -C-MVT-RH1 C-MVT-RH2 یتراجت مان   DTR00257230B5 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/29 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6065744 هکبش  عون  هکبش  اتید  هحفص 49)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6065869 مئامض  قبط  (hdmi  ) چیئوس یزلف ,  تکوس  لباک ,  رتیلیپسا ,  متیا  هحفص 126)6  چیئوس  ( چیئوس

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

6065898F5 دحاو  63cs چیئوس هحفص 126)رژرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

ینهآ6066228 سنج  یچیئوس  هحفص 126)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

ینف و6066257 تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - یرتویپماک هکبش  تخاسریز  تازیهجت 
ددع اب 11  ربارب  فیدر   3 .ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام 

هحفص 126) چیئوس  ( چیئوس

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

زا6066262 هلاس  ینابیتشپ 1  هارمه  هب  تسویپ  لودج  حرش  هب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  هب  زاین 
دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  .نامزاس  یاهنیبرود  هیلک 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6066291 تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  هحفص 49)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6066382 اتید  هحفص 126)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6066647 هکبش 8   KVM هحفص 49)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6066685 - راجفنا دض  میسقت  هبعج   - Electrical reset تنش  - Roller plunger چیئوس تیمیل 
یتعنص اوه  روسرپمک  کیتاموتا  تاتسومرت 

هحفص 126) چیئوس  ( چیئوس

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

روتکاف و6066710 شیپ  امازلا  / تسویپ تاصخشم  طیارش و  قباطم  اقیقد  هکبش  تازیهجت  متیآ   2
تسا هباشم  دک  ناریا  / دشاب یمن  دات  دروم  رفیر  یالاک  / ددرگ همیمض  اتفا  زوجم 

هحفص 49) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6066768 قبط  چیئوس  سراپ  ( LTB(BLK یاهدیلک یکدی  مزاول  هحفص 126)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6067224 دیرخ  هحفص 49)تساوخرد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیقد6067261 رازبا  هحفص 126)تاودا  چیئوس  ( چیئوس

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

یبناج6067295 تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 164 ھحفص 136 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/58vkpww7nd65q?user=37505&ntc=6067581
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6067581?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

چیئوس6067438 ورکیم  رمیات -  هحفص 126)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

لوزاگ6067504 رادروسنس  رتلیف  یا - هبرقع  راشف  جیگ  - یتعنص لزید  روتوم   1R0756 لیئوزاگ رتلیف 
راد هیاپ  هلر  زمرق - نودام  یکینورتکلا  مشچ  لیئوزاگ - تخوس  عون  یا  هلر  لعشم  - ردول روتوم 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

طسوتم6067581 راشف  قرب  ولبات  یتشگرب - تفر و  یتعنص  روسرپمک  رلوکرتنیا  دربراک  ینهآ  نف 
روتکاتنک -A 10 نایرج تدش   simatic یتظافح هلر  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس  ییوشک -

ویتوموکل یکیرتکلا  نیباک  هرامش 6 

هحفص 126) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  یقرب  مزاول  ملق  7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004713 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هدننک لرتنک  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 84 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061341  ، 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

.تسویپ .تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یقرب   یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق 77 ناونع : : ناونع 155155
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-171-300 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6065906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشمرخ هاگورین  روتارنژ (  گنیکج  راشف  چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ روتارنژ گنیکج   گنیکج راشف   راشف چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

یقرب یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق   77 ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ حرش  قباطم  یقرب  مزاول  ملق   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004699 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

تکوس هلر  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/08 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061341  ، 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

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 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکلبوک وکلبوک یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وکلبوک یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004724 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راشف روتالاگیر  الاک :  مان 

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

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یگنشف زویف  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

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

میس جیگ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
میس جیگ  الاک :  مان 

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

امنهار غارچ  رشالف  هلر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دریگ ،  تروص  مالقا  یمامت  یارب  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یراجاغآ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6067054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548015  هرامش  چوس  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985007574 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   FS 16-02 لدم یا  هدند  یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس الاک   الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 159159
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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 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TZ-1GV لدم  TZ-1GV دک اب  چوسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000309 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
TZ-1GV لدم  TZ-1GV دک اب  چوسورکیم  - 

.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 

ددع  100 دادعت : 
1401/10/06 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

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

.تسویپ6065625 حرش  قباطم  یقرب  مزاول  ملق  هحفص 137)7 چوس  ( چوس

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

روتارنژ6065906 گنیکج  راشف  چوس  هحفص 137)دیرخ  چوس  ( چوس

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

ناوخدکراب6066507 - لنپ چپ  - چوس  - هحفص 49)کر هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقرب6066512 مزاول  ملق  هحفص 137)7  چوس  ( چوس

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

وکلبوک6066524 یکدی  مزاول  ملق  هحفص 137)دیرخ 8  چوس  ( چوس

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

چوس6067054 الاک  هحفص 137)حرش  چوس  ( چوس

TZ- 1GVTZ- 1GV  لدم لدم   TZ- 1GVTZ- 1GV دکدک اباب   چوسورکیم   چوسورکیم ناونع : : ناونع 160160
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6067305TZ-1GV لدم  TZ-1GV دک اب  هحفص 137)چوسورکیم  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6065674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک یریوصت و  یتوص و  مزاول  هدافتسا  تهج  ددع  دادعت 50  تراپ ) ) رتم میس 1/5  لوط  هناخراهچ  قرب  ظفاحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000167 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هب هدنزاس  عجرم  هسراپ  زاف  ناب  هب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هسراپ  دراگ  یتراجت  مان   keyhan_4p لدم هناخ  راهچ  لاتیجید  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هسراپ زاف  ناب 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتویپماک یریوصت و  یتوص و  مزاول  هدافتسا  تهج  ددع  دادعت 50  تراپ ) ) رتم میس 1/5  لوط  هناخراهچ  قرب  ظفاحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  راب  لمح  *

ددرگیم تخادرپ  تکرش  باسحیذ  قیرط  زا  باسحتروص  الاک و  لاسرا  زا  سپ  زور  ًادودح 20  باسحتروص  *

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81313519-021  ، 81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک وو   یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج ددع   ددع   5050 دادعت   دادعت تراپ ) ) تراپ )) رتم رتم   1/51/5 میس   میس لوط   لوط هناخراهچ   هناخراهچ قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 16 116 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 164 ھحفص 144 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6g52md62dqk4q?user=37505&ntc=6065674
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6065674?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تالیش  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

6066741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم هب  قوف  الاک  طقف  دوشن  یراذگ  تمیق  هباشم  سنج  دامرف  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
AR-1562 نوگرآ رکیپسا  دامرف  هعجارم  تسویپ 

1101003054000164 زاین :  هرامش 
ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رابتعا  نتشاد  تروص  رد  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  هجو 60  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرقاب سامت 09124138405  هرامش  دشاب  دیاب  تنامض  یاراد  الاک  یراوید  هیاپ  هارمه  هب 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030086000028 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنرفا جوم  انف  هدننک  هضرع  عجرم   ATEME هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ATEME یتراجت مان   DR5000 لدم  HEVC ریوصت توص و  ردوکید  الاک :  مان 

زربلا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716668173 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  زکرم  امیس  ادص و  رهشلگ 2  مج  ماج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33451695-044  ، 31916000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33460427-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکا وکا وگدنلب   وگدنلب رتویت   رتویت ناونع : : ناونع 162162

HEVCHEVC  ریوصت ریوصت وو   توص   توص ردوکید   ردوکید ناونع : : ناونع 163163

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

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

6067108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  تامازلا  حرش و  اب  قباطم  یا  هراوهام  نفلت  یشوگ  ددع  شش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000820 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   XT-LITE لدم هفرص  هب  نورقم  هاتوک  مایپ  یتوص  سامت  تیلباق  اب  یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تسا .  یمازلا  تسویپ  لیاف  ندومن  اضما  رهم و  .دشاب  هدوزفا  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تمیق  دراد .  تیولوا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو  عبانم  تسیل  رد  تسیاب  یم  ناگدنهد 

 . دنشاب یم  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  لاسرا  هب  مزلم  اههاگشورف 

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

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ددع   ددع شششش   ناونع : : ناونع 164164

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

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

زا 164 ھحفص 146 
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نادمه هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6067293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک دات  تسویپ و  تسیل  قبط  یریوصت  یتوص و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000058 زاین :  هرامش 

نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رنه روآ  ون  هیارآ  امیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SA-SANDT لدم رتائت  یفمآ  شیامه و  نلاس  یریوصت  یتوص و  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

متفه رنه  روآ  ون  هیارآ  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  متفه 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   75J6490 لدم  in 75 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

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

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدلگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   G+ plus یتراجت مان   GTV-65GU811N لدم  in 65 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ لحم رد  بصن  ربتعم /  یتناراگ  / دامرف لصاح  سامت  یدبع 09303219988  سدنهم  یاقآ  تکرش  سانشراک  اب  یمادقا  ره  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  لاطبا  سانشراک  دات  مدع  تروص  رد  یراک / هام  یلا 3  ینامز 1  هزاب  رد  یلام  هیوست 

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: 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

یتوص6065674 مزاول  هدافتسا  تهج  ددع  دادعت 50  تراپ ) ) رتم میس 1/5  لوط  هناخراهچ  قرب  ظفاحم 
رتویپماک یریوصت و  و 

هحفص 144) توص  ( توص

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

هحفص 15)نویزیولت6066532 نیبرود  ( نیبرود

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

ریوصت6066601 هحفص 15)رسکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

وکا6066741 وگدنلب  هحفص 144)رتویت  توص  ( توص

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 165165

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

6067022HEVC ریوصت توص و  هحفص 144)ردوکید  توص  ( توص

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

یا6067108 هراوهام  نفلت  یشوگ  ددع  هحفص 144)شش  توص  ( توص

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

یریوصت6067293 یتوص و  هحفص 144)مزاول  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش لامک  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 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

6065720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتنراگ  هارمه  هب  ددع  دادعت 2   tsc880cid لدم لتورکیم  نفلت  یشوگ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ هارمه  هب  هاگتسد  دادعت 2  چنیا  زیاس 22   LS22R350FH-M لدم گنوسماس  روتینام  -2

1101005722000108 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

مادقا هزور  تروص 30  هب  تخادرپ  دنیآرف  هب  تبسن  رهش  لامک  یرادرهش  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  دشاب و  یم  یرابتعا  تروص  هب  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا سامت  تاعالطا  یمسر و  روتکاف  شیپ  هئارا   . دش دهاوخ 

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34713366-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LS22R350FH-MLS22R350FH-M  لدم لدم گنوسماس   گنوسماس روتینام   روتینام -- 22 ربتعم   ربتعم یتنراگ   یتنراگ هارمه   هارمه هبهب   ددع   ددع   22 دادعت   دادعت   tsc880cidtsc880cid  لدم لدم لتورکیم   لتورکیم نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ -- 11 ناونع : : ناونع
یتناراگ یتناراگ هارمه   هارمه هبهب   هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت چنیا   چنیا   2222 زیاس   زیاس

166166
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6065981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  گنیروتینام  متسیس  هارمه  هب  نفلت  یزکرم  سکاب  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000208 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راملت  VDA - 771 لدم نفلت  زکرم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  هلزنم  هب  یراذگ  راب  مدع  هدوب و  یمازلا  تامدخ  حرشو  روتکاف  شیپ  یراذگ  راب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس هارمه   هارمه هبهب   نفلت   نفلت یزکرم   یزکرم سکاب   سکاب هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 167167
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هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک شش  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  لباترپ /  هیاپ  اب  هارمه  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000086 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اند  یتراجت  مان   Dena 650 لدم یکشزپ  لاناک  شش  فارگویدراکورتکلا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ و روتکاف و  شیپ  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه  اشگلد 09145240454 -  یوک  ییاطع -  نابایخ  هیمورا  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ لاسرا  یزادنا  هار  بصن و  نامز  رد  هاگتسد  یرتاب  شورف و  زا  سپ  تامدخ  ددرگ -  همیمض  دم  یآ 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک شششش   فارگویدراکورتکلا   فارگویدراکورتکلا هاگتسد   هاگتسد لباترپ /  /  لباترپ هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 168168
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6066094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرتویپماک  رازفا  تخس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

1101093993000554 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح هاش   09112207158 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد 2 دزی  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تسپ حطس 3 55 

دزی 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

6066116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هنایار  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003144000022 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   55   3 حطس   2 هجرد  ) دزی ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XL2220AIH لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاهنیشام 
هاگتسد 67 دادعت : 

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

.تسا هدش  رکذ  تسویپ  رد  طیارش  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713417 یتسپ :  دک  نواعت ،  هار  هس  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8250660-0353  ، 38250660-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254791-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یرتویپماک   یرتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هنایار   هنایار روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 170170
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ طئارش  تسویپ و  هگرب  قباطم  روتینام  دربیک و  سوم و  هنایار ،  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000820 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیذ طئارش  تسویپ و  هگرب  قباطم  روتینام  دربیک و  سوم و  هنایار ،  هاگتسد  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   دروبیک   دروبیک وو   سوم   سوم هنایار ،  ،  هنایار هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع 171171
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یزکرم ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: 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 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

6066455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ..و  روتکژرپ  وئدیو  شیامن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005476000042 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
SVGA اتید عون   BENQ هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کیرتکلا  ردب  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MS560 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
یرقاب دماح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   1/8x1/8 m داعبا راد  هیاپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتساوخ یالاک  طقف  هدننک  نیمات  دشاب .  یم  یدقن  تروص  هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  ددرگ .  لاسرا  تسویپ  هب  هدومن و  لماک  ار  تسویپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 08633676630 هرامش   . دریگ یم  رارق  هناماس  ینوناق  درگیپ  دروم  فذح و  مالعتسا  زا  تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  هئارا  ار  هدش 

3818717987 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هیمطاف  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33676631-086  ، 33676688-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33676629-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد هیاپ   هیاپ شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ  -  - LEDLED  روتینام روتینام روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 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

6066562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  سوم  دروبیک و  - روتینام هارمهب  رتویپماک  هدش  لبمسا  سیک  هاگتسد  دیرخ 7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101091173000046 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  یرابتعا و 4 هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  تاصخشم  قبط  تاقلغتم  هارمهب  رتویپماک  هاگتسد  7 دیرخ

دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  تاصخشم و  قبط  یتسیاب  سانجا 
دشابیم یموب  اب  تیولوا  هدنرب و  هدهعب  لمح  هیارک  دهشم و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لیوحت  لحم 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  کرانا  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 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

6066565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوم سوم وو   دروبیک   دروبیک -- روتینام روتینام هارمهب   هارمهب رتویپماک   رتویپماک هدش   هدش لبمسا   لبمسا سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد دیرخ  77 دیرخ ناونع : : ناونع 173173

روتینام روتینام سوام -  -  سوام وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   هنایار -  -  هنایار وگدنلب   وگدنلب رتیار -  -  رتیار یدید   یویو   یدید   کسید -  -  کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یراد  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تخادرپ  لباق  امرفراک  دات  کرانا و  هبعش  لحم  رد  لیوحت  زا  سپ  الاک 

1101092250000003 زاین :  هرامش 
کرانا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 128 تیفرظ لدم 006   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
یدارم ملاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DVD WR لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TS 2063 لدم هنایار  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TKM8050 لدم هنایار  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

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

کینورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X-VISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  In 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام 

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

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ کرانا  هبعش  لیوحت  الاک  هارمه  هب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  یهاوگ  روتکاف و  لصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  مالعا  تمیق 

.دشاب یم  کرانا  رهش  الاک  هئارا  لحم 

8397113543 یتسپ :  دک  هافر ،  یوک  یتشهب - دیهش  راولب  کرانا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46203014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46203015-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6066758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یناریا  رگپاچ  روتینام و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000731 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1399N لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمأت هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه   - تسیمازلا یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  - دشاب یم  هدش  یفرعم  یاهدکناریا  قبط  اضاقت  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم 09365147233 ناگدننک 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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

6066801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط یناریا   یناریا رگپاچ   رگپاچ وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175

رنکسا رنکسا ،، روتینام روتینام  ، ، سیک سیک ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا هیدیئات  یاراد  درادناتسا و  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  ( دشاب یم  تسویپب  تساوخرد  تسیل  ) و..و رنکسا  ، روتینام  ، سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناگرزاب ترازو 

1101009008000505 زاین :  هرامش 
یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سرا رگپاچ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1214  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هنمام یجاح  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SPC535NC هنایار مک  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یمظاک ناجرم  هدننک  هضرع  عجرم   LIDE110 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   LS22F355HNMCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

رابنا هب  سانجا  لیوحت  زا  سپ  یدقن و  هیوست  دشاب  یم  نامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یردیح  09131980977 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهجدشاب  یم  نامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یزکرم 

7635113111 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رجف  لپ  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  هارگرزب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218792-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33319209-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6066805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Monitor Master Tach PG 277 تیولوا ددع - ود   2K ینحنم چنیا  روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرفن تمیق  مالعا   4K ید و چا  لوف  روتینام  افطل 

1201001004000121 زاین :  هرامش 
روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

Monitor Master Tach PG 277 تیولوا ددع - ود   2K ینحنم چنیا  روتینام 27  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Monitor Master Tach PG 277 تیولوا ددع - ود   2K ینحنم چنیا  روتینام 27   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 KK  ینحنم ینحنم چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 177177

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

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

زا 164 ھحفص 158 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/76vfvpus8dr34?user=37505&ntc=6066805
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6066805?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  نامرد و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون 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

6067071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ ،  لیاف  تاصخشم  اب  نسیدم  هلت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090588000003 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخو  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IMED HEALTH INDUSTRIES یتراجت مان   SADRA 10 لدم رامیب  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

یموب هدننک  نیمات  اب  تیولوا  / ههامکی یدقن  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ   / دشاب یم  یمازلا  نآ  یهاوگ  هئارا  هدوزفا  شزرا  غلبم  لامعا  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شخب ناور  سامت 09351533273  دشاب /  یم  یمازلا  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب /  یم 

7919964479 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نامرد  تنواعم  هزوح  ادهش  ناتسوب  یقرش  علض  ناگدازآ  یوک  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33340401-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340403-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001159000148 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067331 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  اب  قباطم  زاین  دروم  هزاس  هارمه  هب  یتعنص  روتینام  هاگتسد  یزادنا 9  هار  بصن و  لمح و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ طیارش  اب  قباطم  زاین  دروم  هزاس  هارمه  هب  یتعنص  روتینام  هاگتسد  یزادنا 9  هار  بصن و  لمح و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   886,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رامیب رامیب یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 178178

زاین زاین دروم   دروم هزاس   هزاس هارمه   هارمه هبهب   یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   99 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 179179
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شکور6065567 یزاسهب و  ییاتسور -  هار  تلافسآ  لیمکت و  روحم -  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 
 ... روحم و مرگ  تلافسآ 

هحفص 12) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

روتینام6065720 ربتعم 2- یتنراگ  هارمه  هب  ددع  دادعت 2   tsc880cid لدم لتورکیم  نفلت  یشوگ  -1
یتناراگ هارمه  هب  هاگتسد  دادعت 2  چنیا  زیاس 22   LS22R350FH-M لدم گنوسماس 

هحفص 148) روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6065981 متسیس  هارمه  هب  نفلت  یزکرم  سکاب  هاگتسد  هحفص 148)کی  روتینام  ( روتینام

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

شش6066032 فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  لباترپ /  هیاپ  اب  هارمه  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد 
لاناک

هحفص 148) روتینام  ( روتینام

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

هباشم6066094 دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  رازفا  تخس  هحفص 148)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6066116 تاصخشم  قبط  هنایار  روتینام  هحفص 148)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6066402 دروبیک و  سوم و  هنایار ،  هاگتسد  هحفص 148)هس  روتینام  ( روتینام

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

راد6066455 هیاپ  شیامن  هدرپ   - LED روتینام روتکژورپ -  هحفص 148)وئدیو  روتینام  ( روتینام

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

سوم6066562 دروبیک و  - روتینام هارمهب  رتویپماک  هدش  لبمسا  سیک  هاگتسد  هحفص 148)دیرخ 7 روتینام  ( روتینام

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

روتینام6066565 سوام -  دیلک و  هحفص  تس  هنایار -  وگدنلب  رتیار -  ید  یو  ید  کسید -  هحفص 148)دراه  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6066758 مالعتسا  قبط  یناریا  رگپاچ  روتینام و  هحفص 148)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6066801 ، روتینام  ، هحفص 148)سیک روتینام  ( روتینام

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

60668052K ینحنم چنیا  هحفص 148)روتینام 27  روتینام  ( روتینام

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

عیزوت6067036 یاه  تسپ  گنیروتینام  هحفص 26)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رامیب6067071 یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  هحفص 148)نیمات  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام6067331 هاگتسد  یزادنا 9  هار  بصن و  لمح و  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
زاین دروم  هزاس  هارمه  هب  یتعنص 

هحفص 148) روتینام  ( روتینام

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

هروسام6067412 هرهم  - چیکپ یلخاد  درب  چیکپ -  هعطق  روسنس  یناشن -  شتآ  روتینام  دنب  بآ  رشاو 
عبر یپوت  ریش  یا -  هرپ  یدالوف  روتایدار  راکدوخ - یکسید  هفرطکی  ریش  ژافوش - هزیناولاگ  دالوف 

راوسیپ درفنم  ریش  - درگ

هحفص 118) روسنس  ( روسنس

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

یدنب6067551 هناد  هناخراک  یجورخ ٬  روسرپمک  یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب 
هاگورین و 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6067565vibro rack هاگتسد اب  تاشاعترا  نیالنآ  یاهمتسیس  گنیروتینام  یاه  متسیس  نویساربیلاک 
نیبروت  3000

هحفص 26) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6067566- هخاش هس  شک  یلوپ  - ریغتم مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  -HDMI 1.4V لباک
نکسا یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا  رس  هس  زوه  پمپ  روتکناک  - یلزید یکیرتکلا  روتارنژ 

یکشزپ یآ  رآ  ما  و 

هحفص 26) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6065778 نیبرود  متسیس  یرادهگن  هحفص 86)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6066555 هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هب  طوبرم  روما  هحفص 86)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6066926( ناتسلگ نامتخاس  ) هتسبرادم هحفص 70)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6067320 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 86)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون 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

6066288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000253 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  تسیل  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشدهاوخ تخادرپ  هامکی  نآ  غلبم  هطوبرم  لوئسم  دیئات  زا  سپ  دشاب  یم  دنشورف  هدهع  هب  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052226-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وردوخ6066048 تیاس  رد  سا  یپ  یج  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ید6066288 یو  ید  رواپ -  سیک -  دراه - وی -  یپ  یس  مر -  هحفص 161)دروبردام -  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

شیوداپ6066394 سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6066453 لاقتنا  رتسب  اهروسنس ،)  ) رازفا تخس  دیرخ  لقن  لمح و  ناگوان  دنمشوه  تیریدم 
نآ هب  طوبرم  یتیریدم  یاهرازفا  مرن  و 

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادا6066827 نویساموتا  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 15)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا6067001 نویساموتا  رازفا  مرن  هحفص 15)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب6067042 هارمه   Axigen یکینورتکلا تسپ  هربراک  رورس 20  سنسیال  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
مپسا یتنآ  سوریو و  یتنآ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6067111(Trbonet watch رازفا مرن   ) لماش تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یدید یویو   یدید   رواپ -  -  رواپ سیک -  -  سیک دراه - - دراه ویوی -  -  یپیپ   یسیس   مرمر -  -  دروبردام -  -  دروبردام ناونع : : ناونع 180180

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

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

سوریو6067127 یتنآ  رازفا  مرن  هربراک  سنسیال 150  شیوداپ  ریگجاب  دض  هربراک  سنسیال 150 
شیوداپ

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دادرارق6067152 سیون  شیپ  قبط  یکشزپ  شجنس  زکرم  عماج  هناماس  دشابیم  هباشم  دکناریا 
 * هدش همیمض 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس6067222 یتظافح  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصنو و  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6066291 تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  هحفص 49)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یا6066561 هداج  هرامش  صیخشت  هحفص 70)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یحارط6067012 هیاپ  رب  یریوصت (  تراظن  یاه  تیاس  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
 ( شرازگ ذخا  اتید و  لاسرا  تهج  یصاصتخا  سیورس  بو 

هحفص 26) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناجنز6067198 هاگدورف  یارب  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 86)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " 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

راد6066455 هیاپ  شیامن  هدرپ   - LED روتینام روتکژورپ -  هحفص 148)وئدیو  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

راد6066455 هیاپ  شیامن  هدرپ   - LED روتینام روتکژورپ -  هحفص 148)وئدیو  روتینام  ( روتینام

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تانبرک6066338 یلپ  هرکرک  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یمالساداشراو6066760 گنهرف  لک  هرادا  تهج  ظافح  یقرب  هرکرک  یزادنا  هارو  بصنو  یاهمتسیستخاس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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