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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

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

140 1140 1 رذآ   رذآ   3030 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3838))

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

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

زا 43 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( 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 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

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

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

زا 43 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م 1401/621 یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 5  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  هکبش  ینابیتشپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 96/531/102/471  غلبم 

لایر  نیمضت 4/826/955/124  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تاطابترا  تاعالطا و  ینابیتشپ  تامدخ  رتالاب  5 و 

:: سردآ سردآ

06132121611-32121612-061 :: 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

یروانف تاقیقحت و  مولع  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2000000031000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067944 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدم  هب  نامتخاس  هکبش  یا و  هنایار  تازیهجت  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا مشش  هقبط  یروانف  تاقیقحت  مولع و  ترازو  زکرم  نامتخاس  یبونج  نازوریپ  شبن  نازمره  هار  راهچ  نیدروخ  راولب  تعنص  نادیم  سد  کرهش   :: سردآ سردآ
تاصقانم یزادرپراک و 

02182233184 :: 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

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

نامتخاس نامتخاس هکبش   هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 43 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140104 :: یهگآ یهگآ هرامش   یرادا 1401/10/5هرامش تقو  نایاپ  ات  یهگا  رشن  زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هعمج هبنشجنپ و  یاهزور  زا  ریغب  یلا 16  تعاس 9  زا  هزور  همه 

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068093 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس  رورس  هاگتسد  ود  دادعت  یتناراگ  ینابیتشپ و  شیامزآ ،  یزادنا ،  هار  تازیهجت ،  مالقا ،  هیهت  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همان تنامض  تروصب  لایر )  2,000،000،000  ) لایر درایلیم  ود  لداعم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   - هنیمز نیا  رد  یدنمناوت  یاراد  ناگدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب هدش  مالعا  یاه  هبتر  اه و  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  نتشاد  نامزاس -  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  ای  ربتعم  یکناب 

دشابیم  یمازلا  لیذ  حرش  هب  ربتعم  خیرات 
ات  یاه 1  هبتر   Mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  - 1

ات 2 یاه 1  هبتر  ینابیتشپ  تامدخ   - 2

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس  نامتخاس  یناهارف ، ماقم  مئاق  نابایخ  عطاقت  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت یتناراگ   یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ شیامزآ ،  ،  شیامزآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار تازیهجت ،  ،  تازیهجت مالقا ،  ،  مالقا هیهت   هیهت وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 33
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناتسرل ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

lo.tci.ir :: عبنم تقوعبنم نایاپ  تیاغل  خیرات 30/09/1401  زا   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم یرادا 

6067643 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهولبات AC/DC/Batt وMCU و لماش   ) هلوژام  12 زکرمتم )  ) تکپمک رژراش  کار  هاگتسد  رژراش 48v - 3000w و 7  لوژام  هاگتسد  دیرخ 51  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( اهلوژام

:: 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

تاطابترا6067640 تاعالطا و  یروانف  هکبش  ینابیتشپ  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس6067944 هکبش  یا و  هنایار  تازیهجت  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاهولبات یاهولبات لماش   لماش  ) ) هلوژام هلوژام   1212 زکرمتم ) ) زکرمتم  ) ) تکپمک تکپمک رژراش   رژراش کار   کار هاگتسد   هاگتسد وو  77     4848 v -  3000wv -  3000w رژراش   رژراش لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد   5151 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( اهلوژام اهلوژام وو     MCUMCUوو   AC/DC/BattAC/DC/Batt
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هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

زایتما  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067750 :: هرازه هرازه خرومدکدک   یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  بوصم 40.000.000.000  رابتعا  اب   LED یاه غارچ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاو   LED 35 ینابایخ غارچ 

تاو  LED 100 ینابایخ غارچ 

تاداهنشیپ لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 2.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه.تسا  راتخم 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش  1401/09/29 دانسا : تفایرد  عورش  خیرات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/10/11 دانسا : تفایرد  نایاپ 

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم 1401/10/11عبنم داهنشیپ :  لیوحت  تلهم   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067818 :: هرازه هرازه 1401/10/13دکدک   اهتکاپ :  شیاشگ  نامز   - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  یاه یاه غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

هقطنم هقطنم زاین   زاین دروم   دروم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 17هرامش  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاسات 17عبنم  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067900 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

) دابآ ضیف  ناتسجب -  ناتسجب و  دابانگ  روحم  یاهلپ  زا  یدادعت  ضیرعت  ینیچ و  راوید  اجرد ، ینتب  ظافح  یارجا  یزاس ، نمیا  -1401/31/322 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یسنوی فداصت  یاراد  ولام و  فداصترپ  هطقن 

ناتسا یاهروحم  یاه  هغامد  یزاس  نمیا  یدومع  مئالع  یارجا  هیهت و  - 1401/31/323

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9173695636 یتسپ دک  مالسا -  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

ربامن 05133435888  8-05133412024 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067916 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  میالع  ولبات و  بصن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس نمیا   نمیا یدومع   یدومع مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت -- روحم روحم یاهلپ   یاهلپ زازا   یدادعت   یدادعت ضیرعت   ضیرعت وو   ینیچ   ینیچ راوید   راوید اجرد ، ، اجرد ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا یزاس ، ، یزاس نمیا   نمیا -- ناونع : : ناونع
روحم روحم یاه   یاه هغامد   هغامد

77

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار میالع   میالع وو   ولبات   ولبات بصن   بصن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زاریش هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067919 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریغ ینمیا و  هناوتسا  ، خیم لگ  ، ریگ تعرس  لیبق  زا  هقطنم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093897000161 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6067938 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار  یاهغارچ  ینابیتشپ  سیورس و  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زا یکی  زاین  دروم  مالقا  هیهت  هقباس  دوخ  یراک  هموزر  رد  تسیاب  یم  هصقانمرد  تکرش  راتساوخ  یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  ناگدنشورف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
( . لایر عومجم 10/000/000/000  رد (  .دنشاب  هتشاد  ار  یتلود  تارادا  ای  اهیرادرهش 

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

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  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  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینمیا ینمیا هناوتسا   هناوتسا ،، خیم خیم لگلگ   ،، ریگ ریگ تعرس   تعرس لیبق   لیبق زازا   هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

ییامنهار ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 43 ھحفص 10 
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رهشوب یا  هقطنم  بآ  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 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

6067737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  یتسویپ  تسیل  قبط  ملید  ناتسرهش  هرادا  تهج  یرادا  نویساموتا  هکبش  یزادنا  هارو  بصنو  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنمرنه سامت 0917 3771734 دیراذگب 
1101001431000365 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: 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 هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XS508B1PAM8 هطوبرم لباک  تکوس و  اب  هارمه  چیئوس  یتیم  یسکارپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  -- هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  یلخاد 135- یمشاه 88841182 

ههام هیوست 2 
1101001469001218 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

XS508B1PAM8 هطوبرم لباک  تکوس و  اب  هارمه  چیئوس  یتیم  یسکارپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  -- هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  یلخاد 135- یمشاه 88841182 

ههام هیوست 2 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26185073 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068031 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  ییاهن  یزیمم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
7 تاعالطا -  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ،  یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296633 :: نفلت :: vendor.mashhad.ir - ets.mashhad.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

XS508B1PAM8XS508B1PAM8 هطوبرم   هطوبرم لباک   لباک وو   تکوس   تکوس اباب   هارمه   هارمه چیئوس   چیئوس یتیم   یتیم یسکارپ   یسکارپ ناونع : : ناونع 1212

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ییاهن   ییاهن یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) KTC INSTRUMENT DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005310 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نوتفن سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   TU890 لدم  DCS لاتیجید یتظافح  لوژام  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 9 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم کولب  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX2P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 56506   RH197P یتظافح لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENSE یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یدورو  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
داژن یرونا  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   N.D یتراجت مان   8000MC ینف هسانش  یکینورتکلا  دوید  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   DI810 لاتیجید یدورو  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

KTC INSTRUMENT DEVICESKTC INSTRUMENT DEVICES ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 43 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  جنس  شزرل  لباک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001358 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   METRIX یتراجت مان   23x30 cm زیاس لدم 4518  جنس  شزرل  گنیروتینام  رگشیامن و  الاک :  مان 

زادرپ نامژار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جنس جنس شزرل   شزرل لباک   لباک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1515

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  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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mxconsys dongle and license تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000351 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  TYCO هدنزاس عجرم  ایناتیرب  هدنزاس  روشک   TYCO یتراجت مان   P/N K1219 لدم یناشنشتآ  قیرح  ئافطا  مالعا و  متسیس  ردناپسکا  لوژام  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع 
ددع 1 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتآ یناشنشتآ قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ردناپسکا   ردناپسکا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز 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

6067779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  ناروگنا  عمتجم  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یلایر  دروآرب  یحارط و  هرواشم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ دادرارق  سیونشیپ  ءاهب و 

1101020007000031 زاین :  هرامش 
ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 13 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هطوبرم  مرف  هیدات  ذخا  لیمکت و  هژورپ ، لحم  زا  دیدزاب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  زین  دادرارق  سیونشیپ  اه و  مرف  ریاس  لاسرا  لیمکت و  - 2

.دامن لصاح  سامت  هرامش 024-36526500  اب  زاین  تروص  رد  - 3

4513886615 یتسپ :  دک  هعطق 2804 ،  مهدزای -  مئاق  شبن  نادنمراک -  کرهش  هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91001819-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440308-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عمتجم عمتجم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا یلایر   یلایر دروآرب   دروآرب وو   یحارط   یحارط هرواشم ، ، هرواشم ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6067947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100280 هرامش   / FIRE ALARM PANEL یرتاب /  ژراش  لیسمیر و  لنپ  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000416 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسلا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SmartLoop لدم  Fire Alarm Conterol Panel قیرح مالعا  متسیس  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا 
تس 4 دادعت : 

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

.ددرگ هئارا  هناگادج  یلامو  ینف  داهنشیپ  دشاب / .  یم  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ / هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  هاگدورف   :: 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 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

6068053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sow تاصخشم قبط  دابآ  مرخ  یادهش  هاگدورف  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001615000038 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ یلیمکت  تاحیضوت.ددرگ  همیمض  امتح  سامت  هرامش  هارمهب  روتکاف  شیپ.دریگ  رارق  کالم  یراذگ  تمیق  رد  ددرگ و  تیاعر   sow دراوم اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرظن 09123877889

6814166114 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یادهش  هاگدورف  کشمیدنا  هداج  رتمولیک 8  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33439903-066  ، 33439901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439902-066 :: 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 مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1818

sowsow تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دابآ   دابآ مرخ   مرخ یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/210/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/03هرامش ات  خیرات 1401/9/29 زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6067735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا هعبات  زکارم   adslتباث و نفلت  یاهیریاد  ناکمرغت و  یرادهگن و  تهج  همیس  ود  هژنار  میس  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

سبط کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6067776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط کینیلکیلپ  هتسبرادم  نیبورد  ریسمرغت  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090810000011 زاین :  هرامش 

سبط یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم دودح 300 ریسم  لوطدراد  ریمعت  یراک و  هدنک  زاین  ریسم  لوط  انمظ  دراد  ار  دوجوم  یاه  نیبرود  اب  طابترا  تهج  یشک  لباک  هب  زاین  زکرم  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ات 14  حبص  تغاس 10 زل  ینیسح  یاقآ  سامت 05632815911  هرامش  اب  رتشیب  عالطا  تهج  دشاب  یم 

9791813899 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  کینیلک  یلپ   - مانمگ یادهش  راولب   - نشلگ سبط   - یبونج ناسارخ  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32815910-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32815914-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا هعبات   هعبات زکارم   زکارم   ads lads lوو تباث   تباث نفلت   نفلت یاهیریاد   یاهیریاد وو   ناکمرغت   ناکمرغت وو   یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج همیس   همیس ودود   هژنار   هژنار میس   میس ناونع : : ناونع 2020

سبط سبط کینیلکیلپ   کینیلکیلپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبورد   نیبورد ریسمرغت   ریسمرغت وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   00:00هرامش ات 1401/10/03 -   00:00  - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم 00:00عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدازآ تشد  تفن  یادهش  ناتسرامیب  تهج  سا  یا  چا  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4,033,000,000 لایر هیاپ :  غلبم 

:: 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

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد یربارف  ینف  سانشراک  تاصخشم  قباطم  سا  یپ  وی  هاگتسدو  هکبش  چوس  یتساوخرد  یالاک  هدوب  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
02433011334  . دشاب لخاد  دیلوت.تسویپ  هب  اه 

1101005443000201 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
بایراف کینورتکلا  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  اتسیو  یتراجت  مان   VE10000EON لدم  KVA 10 ناوت  online double conversion عون  UPS الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه هنیزهو  تاروسک  هیلک   . دش دهاوخ  دقعنم  نیبام  یف  ادرارق د  مالعتسا  هدنرب  اب   . دشاب هتشادار  مزال  یاه  زوجم  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ناتسرامیب لحم  رد  لیوحت  سامت 02433011334. نفلت   . دشاب زکرم  سانشراک  دات  دروم   . دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  یبناج 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33011329-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب تهج   تهج ساسا   یایا   چاچا   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

UPSUPS چوس -  -  چوس اتید   اتید هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 2323

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6067997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هارمه  هب  کازوم  RJ45 زیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000817 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا دنلد  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 16 نایرج تدش  تانبرک  یلپ  سنج  سمش  حرط  راکوت  یلومعم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم ردو  دشاب  یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب  یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  تسیل  هارمه  هب  کازوم  RJ45 زیرپ هباشم و  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  تخادرپو.دوش 3 هتفرگ  سامت  یفیرش  سدنهم  یاقآ   09395565633 هرامشاب ینف  لئاسم 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم نماث  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067729 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلامش 8 رویرهش  هدفه  شبن   :: سردآ سردآ

05133687008 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هارمه   هارمه هبهب   کازوم   کازوم RJ45RJ45 زیرپ زیرپ ناونع : : ناونع 2424

هقطنم هقطنم حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  یتسویپ )  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  ینفد (  یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000144 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ROAD BLOCKER یتراجت مان   ROAD BLOCKER لدم کیلوردیه  متسیس  اب  یا  هداج  یتینما  قوف  یتسیرورت  دض  دنب  هار  الاک :  مان 

سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دنب  هار  بصن  لمح و  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

.تسا یمازلا  یراک  هموزر  یراذگراب  ) دشاب هدوب  ناریا  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  اب  یراکمه  هقباس  یاراد  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6068080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیشاتید  تاصخشم و  قبط  دنب  هار  ریز  ریجنز  اب  هارمه  یرتم  یکیلوردیه 6  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000850 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تیشاتید  تاصخشم و  قبط  دنب  هار  ریز  ریجنز  اب  هارمه  یرتم  یکیلوردیه 6  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37285019-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ )  )  یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ینفد (  (  ینفد یایا -  -  هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 2626

دنب دنب هار   هار ریز   ریز ریجنز   ریجنز اباب   هارمه   هارمه یرتم   یرتم   66 یکیلوردیه   یکیلوردیه دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

6067592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288004731 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کحم تعنص  شارت  هدننک  هضرع  عجرم   H339 لدم کیلوردیه  نکزابرد  کج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

کیلوردیه کیلوردیه نکزابرد   نکزابرد کجکج   ناونع : : ناونع 2828

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

6067781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاحیضوت  قباطم  یروهمج  هبعش  یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000085 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

هبعش هبعش یدالوف   یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن الاک ، ، الاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هدهع  باهذو  بایاو  یزادنا  هار  بصن و  هنیزهدشابیم  تسویپ  تاصخشم  دنمشوه  یکینورتکلا  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  یلخاددیلوت.دشابیم و 

1101092953000006 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  کی  هرامش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

سراپ تعنص  قاری  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ALOCK یتراجت مان   S550 لدم یریگ  شرازگ  تیلباق  اب  نیالنآ  نیالفآ و  یتشگنا  رثا  دنمشوه  لفق  الاک :  مان 
سراپ تعنص  قاری  نامرآ  هدنزاس  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  باهذو  بایاو  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  هنیزهدشابیم  تسویپ  تاصخشم  دنمشوه  یکینورتکلا  لفق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماجنا زکرم  رتویپماک  سانشراک  داتزا  سپ  تخادرپ  هرامش 09393604559  اب  یگنهامه  .دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یارادو  یلخاددیلوت.دشابیم 

دریذپ یم 

 : یتسپ دک  وردوخ ،  ناریا  یشزرو  یگنهرف  هعومجم  بنج  - دازآ ورس  کرهش  یجورخ   - جرک  - نارهت هارگرزب   14 رتمولیک نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1495613171

36533477-026  ، 44782000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44796270-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

الاک6067782 دک  ناریا  یتسویپ )  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  ینفد (  یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار 
 . دشاب یم  هباشم 

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنب6068080 هار  ریز  ریجنز  اب  هارمه  یرتم  یکیلوردیه 6  هحفص 20)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یریگ یریگ شرازگ   شرازگ تیلباق   تیلباق اباب   نیالنآ   نیالنآ وو   نیالفآ   نیالفآ یتشگنا   یتشگنا رثا   رثا دنمشوه   دنمشوه لفق   لفق ناونع : : ناونع 3030

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

ناگزمره ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6068048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  کینورتکلا  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005209000034 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد تسیل  اباه  مشچواضاقت  دروم  یاهالاک  عون.دشاب  یم  ناتسا  نورد  هدننک  نیماتاب  تیولوا.تسویپ  تسیل  حرش  هباه  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب  امتح " تیلاعفزاوجوروتکاف.ددرگ  یم  تخادرپ  بصنو  لیوحتزادعب  هنیزه.هدوب  یکیدیاب 

7915933849 یتسپ :  دک  نارهوگ 13 ،  هچوک  - دیهش داینب  نابایخ  - یهاماد سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667038-076  ، 33663135-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667510-076 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

قیرح6067947 مالعا  هحفص 14)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود کینورتکلا   کینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشنشتآ6067695 قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  ردناپسکا  هحفص 14)لوژام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عمتجم6067779 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  یلایر  دروآرب  یحارط و  هحفص 14)هرواشم ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6067947 مالعا  هحفص 14)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6068053sow تاصخشم قبط  دابآ  مرخ  یادهش  هاگدورف  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  هحفص 14)یزاسهب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روشک تابساحم  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصاح سامت  اب 0218140 و 09056225316  لاوس  هنوگ  ره  یگنهامه و  تهج  روتکافشیپ و  تسویپ  قبط  افطل  مالس  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف

1101003070000079 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا نایناب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کینوساناپ  یتراجت  مان   DMC-LS85GC لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  اب 0218140 و 09056225316  لاوس  هنوگ  ره  یگنهامه و  تهج  روتکافشیپ و  تسویپ  قبط  افطل  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406234-021  ، 88889943-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطم تقد  هی  تسویپ  لیاف  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004884000095 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   DXC-D55PH زنل نودب  لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ACTI یتراجت مان   TCM-5311 لدم تباث  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کیرتکلا  سراپ  هدنزاس  عجرم  لانشنرتنیا  لارنج  یتراجت  مان  لدم 7055   in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

کیرتکلا
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  کیرتکلا  سراپ  تاجناخراک  هدنزاس  عجرم  کیرتکلا  سراپ  یتراجت  مان   P65U600 لدم  in 65 زیاس  UHD 4K دنمشوه  LED نویزیولت الاک :  مان 

کیرتکلا سراپ  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دوش  یرادگ  تمیق  نا  یانبمرب  هعلاطم و  تقد  هی  تسویپ  لیاف  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  یاراد 

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127677-054  ، 33221091-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221091-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویزیولت نویزیولت  -  - DXC-D55PHDXC-D55PH  زنل زنل نودب   نودب لاتیجید   لاتیجید یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6068152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( انیبو نیبرود   ) مک بو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000060 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رانیبو یراذگرب  یارب  بسانم  تیفیک  اب  مک  بو  - 

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

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

ربتعم بسانم و  یتناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4717938589 یتسپ :  دک  لباب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد  نادیم  زرواشک  نابایخ  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32199206-011  ، 32190841-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190594-011 :: 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

لاتیجید6067846 یساکع  هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نویزیولت6067875  - DXC-D55PH زنل نودب  لاتیجید  یرادربملیف  هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6068048 نیبرود  کینورتکلا  هحفص 25)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6068152( انیبو نیبرود   ) مک هحفص 10)بو  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( انیبو انیبو نیبرود   نیبرود  ) ) مکمک بوبو   ناونع : : ناونع 3434

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

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

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

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

6067727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم -  عافترا 1  ادودح  هاتوک  ینمچ  غارچ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیب یدورو  دنبهار  ناونع  هب  هدافتسا  ییانشور و  تهج 

1201095549000018 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ییانشور یارب  مه  دنب و  هار  ناونع  هب  مه  هاتوک  غارچ  هیاپ  - 
دیدزاب یگنهامه  تهج  کمایپ   09366116863 لحم +  زا  دیدزاب  دیهد +  هیارا  ار  دوخ  حرط  تاداهنشیپ و 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  فرط  زا  لدم  حرط و  هیارا  تهج  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهشم یموب  تکرش  بصن  دیرخ و  دنیارف  رد  عیرست  تهج  گولاتاک  - هیارا 

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

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

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار6067727 ناونع  هب  هدافتسا  ییانشور و  تهج  رتم -  عافترا 1  ادودح  هاتوک  ینمچ  غارچ  هیاپ 
ناتسرامیب یدورو 

هحفص 28) دنب  ( دنب هار   هار

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

الاک6067782 دک  ناریا  یتسویپ )  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  ینفد (  یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار 
 . دشاب یم  هباشم 

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنب6068080 هار  ریز  ریجنز  اب  هارمه  یرتم  یکیلوردیه 6  هحفص 20)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار6067727 ناونع  هب  هدافتسا  ییانشور و  تهج  رتم -  عافترا 1  ادودح  هاتوک  ینمچ  غارچ  هیاپ 
ناتسرامیب یدورو 

هحفص 28) دنب  ( دنب هار   هار

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

دنب6068080 هار  ریز  ریجنز  اب  هارمه  یرتم  یکیلوردیه 6  هحفص 20)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ناتسرامیب ناتسرامیب یدورو   یدورو دنبهار   دنبهار ناونع   ناونع هبهب   هدافتسا   هدافتسا وو   ییانشور   ییانشور تهج   تهج رتم -  -  رتم   11 عافترا   عافترا ادودح   ادودح هاتوک   هاتوک ینمچ   ینمچ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 43 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:00هرامش ید 1401   10 هبنش ،  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم تعاس 14:00عبنم ید 1401   10 هبنش ،  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( هناخریبد دحاو  فکمه ، هقبط  هارمه ، جرب  ناتسدرک ، عطاقت  یقرش  علض  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم   :: سردآ سردآ

( یروپهاش یاقآ   ) 817122587 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: t.shahpouri@mci.irسکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6067647 یکدی  تاعطق  هحفص 30)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ناتسرامیب6067811 تهج  سا  یا  چا  رورس  هحفص 18)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ود6068093 دادعت  یتناراگ  ینابیتشپ و  شیامزآ ،  یزادنا ،  هار  تازیهجت ،  مالقا ،  هیهت  نیمأت و 
نامزاس رورس  هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس رورس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 43 ھحفص 30 
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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

6067678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000350 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   VEGA هدنزاس عجرم   VEGA یتراجت مان   Vegaflex81 لدم یتعنص  یلباک  هدش  تیاده  رادار  جنس  حطس  الاک :  مان 

نارهت بانرجف 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

روسنس  :: 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 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

6068023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004755 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETIC PICK-UP یتراجت مان   902750C1 لدم  rpm 16000 تعرس رالوس  یزاگ  نیبروت  جنسرود  روسنس  الاک :  مان 

نیسکا شخرچ  دارآ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22965-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 3737

ددرگ ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   ناونع : : ناونع 3838

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/27عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6068137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روسنس عاونا  ناونع : 

14013710 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 30)روسنس6067678 روسنس  ( روسنس

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

ددرگ6068023 هعجارم  تسویپ  هحفص 30)هب  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6068137 عاونا  هحفص 30)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس روسنس عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

EATON ELECTRICAL DEVICESEATON ELECTRICAL DEVICES ناونع : : ناونع 4040
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(0151675- تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) EATON ELECTRICAL DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005306 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CUTLER HAMMER EATON یتراجت مان  نایرج  لرتنک  یاهریش  کرحم  دربراک   IQ40 یسیطانغم روتکاتنک  الاک :  مان 
نیماه تعنص  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CUTLER HAMMER EATON

ددع 36 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

درادناتسا یا  هرطق  لکش  تام ، ، AC یکیرتکلا نایرج  تدش  عون  ، V 110 ژاتلو ، W 60 یکیرتکلا ناوت  یا ، هتشر  پمال  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
کیناکم هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D128U7 لدم  V AC 240 نیبوب ژاتلو   A 25 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 

ناریا
ددع 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
کیناکم هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D80008U7 لدم  AC V 240 نیبوب ژاتلو   A 80 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 

ناریا
ددع 12 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LU2B12FU لدم  AC V 240-110 نیبوب ژاتلو   A 12 روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EATON یتراجت مان   C2A لدم  A 2 یروتاینیم زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EATON یتراجت مان   C25A لدم  A 25 یروتاینیم زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EATON یتراجت مان   C32A لدم  A 32 یروتاینیم زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
رتسگ اروها  یناگرزاب  تامدخ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   SCHNEIDER یتراجت مان   XB7ED لدم چیئوس  روتکلس  نادرگ  دیلک  الاک :  مان 

هورگ 3729 یتشد 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6067886EATON ELECTRICAL DEVICES(32 هحفص چیئوس  ( چیئوس
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6067970XS508B1PAM8 هطوبرم لباک  تکوس و  اب  هارمه  چیئوس  یتیم  هحفص 10)یسکارپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) CELLA COMPACT PRESSURE SWITCHES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005315 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CELLA یتراجت مان   mwxur لدم بآ  دض  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسیمازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6068040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآبآ دضدض   راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 4141

رالیپرتاک رالیپرتاک یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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رالیپرتاک یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004750 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنفاکش هغیت  الاک :  مان 

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

تسب هرهم  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
جنس نایرج  الاک :  مان 

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

وردوخ مانید  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

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

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
راکدوخ یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 5 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
.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ6067940 دض  راشف  هحفص 34)چوس  چوس  ( چوس

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

6067941UPS چوس -  اتید  هکبش  هحفص 18)لدبم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رالیپرتاک6068040 یکدی  مزاول  ملق  هحفص 34)دیرخ 7  چوس  ( چوس

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 " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نویزیولت6067875  - DXC-D55PH زنل نودب  لاتیجید  یرادربملیف  هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یزاسرهش هار 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

6067793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  روتینام  هاگتسد  کی  سیک و  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000162 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GREEN PARS EVO لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

زاوها رتویپماکارف  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  رب  تایلام  همانیهاوگ  یاراد  یمسر و  روتکاف  کیتامروفنا *  لاع  یاروش  همانیهاوگ  یاراد  هدننک  نیمات  ههام *  ود  ًادودح  تخادرپ   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   افطل   افطل یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 4343

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

6067800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوکیلیس و ریمخ  - راد یتناراگ  گیگ  شلف 32 هارمهب  تسویپ  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمهب  لماک  رتویپماک  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتینام هاگتسد  کی 

1101091173000047 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 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  یرابتعا و 4 هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دکناریا 

هدنشورف هدهعب  لمح  هیارک  یشرق و  نامتخاس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لیوحت  لحم 
دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  سانجا 

ددرگ تقد  تسویپ  تاصخشم  هب 
ددرگن یراذگ  تمیق  هباشم  تاعطق  دنرب و 

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

وو نوکیلیس   نوکیلیس ریمخ   ریمخ -- راد راد یتناراگ   یتناراگ گیگ   گیگ 3232 شلف   شلف هارمهب   هارمهب تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هارمهب   هارمهب لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی  

4444
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  )  LC24F390FH لدم گنوسماس  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000143 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6067880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنوسماس گنوسماس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4545

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام یناریا -  -  یناریا یرتویپماک   یرتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4646
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یناریا یرتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000259 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   S24A360H  + لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   E 831 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   LUXIO یتراجت مان   USB لدم  GB 64 یرومم شلف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان   D-S لدم یا  هرقن  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

شیک نماک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک   LBP-3000 دیفس هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 2  - یناریا - لحم رد  لیوحت  - تسویپ طیارش  - هنومن دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6068068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ نوخ راشف   راشف فاک   فاک دربراک   دربراک   NIBPNIBP  گنلیش گنلیش گنیروتینام - - گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   mm  22 زیاس   زیاس راد   راد تکوس   تکوس لباک   لباک ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ هیهت  تساوخرد  قبط  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000252 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   M3DLINK هدنزاس عجرم   M3DLINK یتراجت مان   BP0097H لدم گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   m 2 زیاس راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   SHANGHAI XIN YU DEVELOPMENT هدنزاس عجرم   PRS لدم نوخ  راشف  فاک  دربراک   mmx2/5 m 7 زیاس  NIBP گنلیش الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
تالایا هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   Red LNC لدم گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   ft 10 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
ددع 7 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHANGHAI XIN YU هدنزاس عجرم  نوخراشف  شجنس  دربراک   NEONATE لدم  50x105 mm ناتروپ یلپ  بویت  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   SHANGHAI XIN YU هدنزاس عجرم  نوخراشف  شجنس  دربراک   NEONATE لدم  42x71 mm زیاس ناتروپ  یلپ  بویت  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   SHANGHAI XIN YU هدنزاس عجرم  نوخراشف  شجنس  دربراک   NEONATE لدم  33x56 mm زیاس ناتروپ  یلپ  بویت  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمهب ناتسرامیب 22  رابنا  لیوحت   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   - هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ  لاس  کی  زا  شیب  اضقنا  خیرات  یاراد  تالوصحم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09153325524 هرامش  فاوخ 

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6067793 لیاف  هب  افطل  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  روتینام  هاگتسد  کی  سیک و  هاگتسد  کی 
.دوش هعجارم 

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

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

شلف6067800 هارمهب  تسویپ  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمهب  لماک  رتویپماک  هاگتسد  کی  دیرخ 
روتینام هاگتسد  کی  نوکیلیس و  ریمخ  - راد یتناراگ  گیگ  32

هحفص 36) 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

گنوسماس6067857 هحفص 36)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6067880in 24 زیاس  LED روتینام یناریا -  یرتویپماک  هحفص 36)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

جنس6068044 شزرل  لباک  هحفص 13)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

راشف6068068 فاک  دربراک   NIBP گنلیش گنیروتینام - هاگتسد  دربراک   m 2 زیاس راد  تکوس  لباک 
نوخ

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سبط6067776 کینیلکیلپ  هتسبرادم  نیبورد  ریسمرغت  یشک و  هحفص 18)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم6068048 نیبرود  کینورتکلا  هحفص 25)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتوم یالط   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6067711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بات بلو  رتویپماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001546000274 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هتوم  یالط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تاصخشم قبط  پات  بلو  هاگتسد  دادعن 1  هرامش 2  تسویپ  تاصخشم  قبط  رتویپماک  هاگتسد و  دادعتتسویپ 8  کی  هرامش  تاصخشم  قبط  رتویپماک  دیرخ  - 

دراد قرف  مه  اب  اهبات  بل  تاصخشم  هاگتسد  تسویپ 2 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  11 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ینف  داتو  عمتجم  هب  الاک  لاسرا  زا  سپ  تخادرپ  ددرگ  لصاح  سامت  راکشتآ  یاقآ  هرامش 09133728974  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم ماجنا  یلام  روما  طسوت  یمسر  روتکاف  هئارا 

8353135531 یتسپ :  دک  هتوم ،  یالط  عمتجم   117 یتسپ قودنص  همیم  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45336240-031  ، 45336288-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45336130-031 :: 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

بات6067711 بلو  رتویپماک  هحفص 41)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

نویزیولت6067875  - DXC-D55PH زنل نودب  لاتیجید  یرادربملیف  هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6067970XS508B1PAM8 هطوبرم لباک  تکوس و  اب  هارمه  چیئوس  یتیم  هحفص 10)یسکارپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

بات بات بلو   بلو رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 18 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6067796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   HP403 dn رتنیرپ  \ پوکسا 2*2 یقرب  شیامن  هدرپ  اب  هارمه   EPSON یتراجت مان   EB-X06 لدم روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم 

1101004364000245 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآرازفا تخس  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X02 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
یوایبع رجاه  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DN 401 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتمعن یگنهامه 09167223455  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

پوکسا6067796 یقرب  شیامن  هدرپ  اب  هارمه   EPSON یتراجت مان   EB-X06 لدم روتکژورپ  وئدیو 
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   HP403 dn رتنیرپ  \ 2*2

هحفص 43) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هبعش6067781 یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، نیمأت  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دکدک ناریا   ناریا   HP403 dnHP403 dn رتنیرپ   رتنیرپ  \ \ 22 ** 22 پوکسا   پوکسا یقرب   یقرب شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ اباب   هارمه   هارمه   EPSONEPSON  یتراجت یتراجت مان   مان   EB-X06EB-X06 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم

4949
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