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

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 یدید     44 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   202هکس , 020 , 000202 , 020 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما397,370397,370رالد تاراما مهرد   110مهرد , 2601 10 , 260

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   193,450هکس , 000193,450 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس275,600275,600رالد سیئوس کنارف   439,300439,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,124هکس 000 , 000124, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع303,000303,000رالد ناتسبرع لایر   109,290109,290لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 93,000هکس , 00093,000 , وروی000 432وروی ,710432 ژورن710, ژورن نورک   41نورک ,60041 ,600

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,448 ,00018 ,448 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ494,850494,850دنوپ نپاژ نینی   دصکی   ,309دصکی 190309, 190

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
((3535))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 130130))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 77

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 84

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( 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 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96
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( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 16  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وردوخ ناریا  کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم یهگآعبنم نیا  راشتنا  زا  سپ  یراک  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ دنمشوه  لوژام  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، هب  تبسن  دوخ  راب  دنمشوه  لمح  هناماس  هعسوت  روظنم  هب  راکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  فلتخم  یاهتیدودحم  اهرتماراپ و  هب  هجوت  اب  راب  لمح  هیارک  خرن  نعت  و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 5 یلامش  این  رفعج  هچوک  یحلاص  دیهش  نابایخ  زا  دعب  حانج  یلع  دمحم  هارگرزب  یادتبا  یدازآ ، نادیم  نارهت  : سردآ  :: سردآ سردآ

02163417450 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@ikec.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

dargah.nicico.com :: عبنم :: 1401/10/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  یدیلوت  یاهروما  یکیزیف  کرادم  دانسا و  یهدناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهتیدودحم یاهتیدودحم وو   اهرتماراپ   اهرتماراپ هبهب   هجوت   هجوت اباب   راب   راب لمح   لمح هیارک   هیارک خرن   خرن نعت   نعت وو   داهنشیپ   داهنشیپ دنمشوه   دنمشوه لوژام   لوژام ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع
فلتخم فلتخم

11

یدیلوت یدیلوت یاهروما   یاهروما یکیزیف   یکیزیف کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 22
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

804-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/10/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SDI ینامزاس یناکم  هداد  تخاسریز  یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://shaffaf.shiraz.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

زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/10/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078192 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش   sdi یناکم هداد  تخاسریز  هژورپ  تهج  داهنشیپ  هئارا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 313 :: 07132332488و 07132340635  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

SDISDI ینامزاس   ینامزاس یناکم   یناکم هداد   هداد تخاسریز   تخاسریز یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 33

یرادرهش یرادرهش   sdisdi یناکم   یناکم هداد   هداد تخاسریز   تخاسریز هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 44

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094939000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  یشزادرپ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  459.375.000.000 دروآرب :

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ارآرهش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  یشزادرپ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 459.375.000.000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

یشزادرپ یشزادرپ تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما تیوقت   تیوقت حرط   حرط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یشزادرپ یشزادرپ تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما تیوقت   تیوقت حرط   حرط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناجنز یادص   :: عبنم تعاس 13/30عبنم  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079372 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تحت بعش  یداتس و  تارادا  یاهنایار  یرازفا  تخس  تازیهجت  هیلک  ینابیتشپ  یکدی و  تاعطق  یمامت  ضیوعت  ریمعت و  یرادهگن ،  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز ناتسا  حطس  رد  ششوپ 

لایر نیمضت 400/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - تاکرادت هرادا  تلم -  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  دیپس –  لته  یربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  ناجنز -   :: سردآ سردآ

8-02433108143 :: 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

ناریا رد  دحتم  للم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6079876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Procurement of Sophos Firewall, license, and essential equipment یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: bid.ir@undp.orgسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6078083 دنمشوه  تیریدم  یهدناماس و  روظنم  هب  راذگ  هیامرس  یاهمتسیسییاسانش  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 19) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایار هنایار یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق یمامت   یمامت ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت یرادهگن ،  ،  یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 77

Procurement of Sophos Firewall,  license,  and essential equipmentProcurement of Sophos Firewall,  license,  and essential equipment ناونع : : ناونع 88

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

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 س / / 35 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078279 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/10/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زترهاگیگ یلا 40  یسناکرف 1  یاهدناب  رد  یرتمیلیم  جوم  یریگ  هزادنا  یاه  هناماس  نتنآ  یرس  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 601.000.000  نیمضت  هناماس 2001003051000040 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاطابترا ترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ  دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ،  ، نابایخ راذگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ

ینف 89661729- دحاو   02189662583 - 89662529 :: نفلت نفلت
02189661703

setadiran.ir CRA.IR :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا  اب  یلومعم  شور  هب  یا  هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FP/11-01/133 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات زا  .تشاد  دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ  مود  تبون 

خیرات 1401/10/17 ات   1401/10/05

تورث  :: عبنم تفایردعبنم زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00) خیرات 1401/11/01  یفیک (.  یبایزرا  یاهمالعتسا 

6078531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:HHCT SILICON CONTROL RECTIFIER AND NON-SPARKING EXPLOSION PROOF PLUGS & SOCKETS یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وروی دروارب 64.956 

وروی نیمضت 3.248   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا  نلاس 113 -  لوا -  هقبط  یتایلمع  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ - راولب  زاوها -  : سردآ  :: سردآ سردآ
رف ینیعم  مناخ  الاک - یجراخ 

همانتنامض لیوحت  لحم 

نویسیمک هناخریبد  قاتا 107   - B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها - 
06134148580 سامت 061341485690 -  هرامش  تاصقانم 

06134148601 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://sapp.ir/nidc prنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4040 یلا   یلا   11 یسناکرف   یسناکرف یاهدناب   یاهدناب ردرد   یرتمیلیم   یرتمیلیم جوم   جوم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه هناماس   هناماس نتنآ   نتنآ یرس   یرس یزادنا  99   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
زترهاگیگ زترهاگیگ

99

HHCT S ILICON CONTROL RECTIFIER AND NON-SPARKING EXPLOSION PROOF PLUGS & SOCKETSHHCT S ILICON CONTROL RECTIFIER AND NON-SPARKING EXPLOSION PROOF PLUGS & SOCKETS ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفاب دالوف  لیتسا  ایحا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

016  - :: 1401-م یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش تیاغل  یلا 15  تعاس 9   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم   CORE AREA هیحان قیقد  رازبا  نویساموتا و  تازیهجت  نیمأت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/000/000 دیرخ : 

یرگشدرگ یلام و  هورگ  نامتخاس  رون -  هچوک  شبن  گنهرف -  راولب  تیریدم -  راولب  دابآ -  تداعس   :: سردآ سردآ

(102  ) یلخاد ای 02187700404  ( 323  ) یلخاد  03431295800 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  زبس  یاضف  اهکراپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079663 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ نیخ  ژاپمپ  هاگتسیا  یلیمکت و  هیفصت  قیقد  رازبا  لرتنک و  تازیهجت  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامزاس هناخریبد  ییابطابط 7  یضاق  شبن   :: سردآ سردآ

05131293530 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیقد قیقد رازبا   رازبا وو   نویساموتا   نویساموتا تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

ژاپمپ ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا وو   یلیمکت   یلیمکت هیفصت   هیفصت قیقد   قیقد رازبا   رازبا وو   لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 135 ھحفص 10 
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078022 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش  لاس  کی  تدم  هب  دوخ  یرادرب  هرهب  یا و  هفرح  تشادهب  یناشن ، شتآ  ینمیا ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  149/500/000/000 دروارب :

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   7/475/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا مشق  نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  یرکاذ  نسح  دیهش  رادرس  راولب  تسار  تمس  یعرف  سابع  ردنب  بانیم  هار  سیلپ  زا  دعب  سابع  ردنب  تکرش   :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما  لوا  هقبط  یزکرم ،

076و32192648 و 076-32192647 -  :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
-WWW.SHANA.IR

32192640 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PC شور هب  تفن  رابنا  کیدتاک  تظافح  متسیس  ثادحا  یناشن و  شتآ  هناماس  اقترا  لیمکت  تشر  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 544.825.748.535 

تفن هتشر  رد  هیاپ 4  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  یعامتجا - هافر  راک و  نواعت و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد ..و  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  نامزمه  تروص  هب  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  راگ و  تفن و  هریخذ  لاقتنا / طوطخ  هتشر  ریز  زا  زاگ  و 

یهگا

نفلت 02184121442 اه  نامیپ  روما  مهدزیس  هقبط  باداش  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 0211456 و  زکرم   :: نفلت :: iets.mporg.ir monaghese.niopdc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب وو   یایا   هفرح   هفرح تشادهب   تشادهب یناشن ، ، یناشن شتآ   شتآ ینمیا ، ، ینمیا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1313

تفن تفن رابنا   رابنا کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس اقترا   اقترا لیمکت   لیمکت 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 135 ھحفص 11 
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ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  یلا 15 و  تعاس 8  زا  یراک  یاهزور  رد   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل  1401/10/04

مج ماج   :: عبنم یلا 15عبنم تعاس 8  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078459 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14   - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم یاهزیاس  رد  ددع )  52  ) هفیدر ود  هفیدر و  کی  ریجنز  لتق  عاونا  متیآ  و 4  رتم )  54  ) هفیدر ود  کی و  ریجنز  عاونا  متیآ  دیرخ 4  : 3246 یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
فلتخم یاهدیرگ  رد  یکرک  تشپ  هدابنس  ددع  دیرخ 204,000  : 3247 - 

دصرد یلکلا 3  هیاپ  یناشن  شتآ  موق  مرگولیک  هارمه 300  هب  قیرح  مالعا  مالفا  عاونا  متیآ  دیرخ 7  : 3248 - 

هصقانم ناگدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگآ  تبون  کی  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  هلصاو  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  رد  ناسارخ  وردوخ  ناریا  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

وردوخ ناریا  یناگرزاب  دحاو  زا  یروضح  تروص  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
تعاس زا  یراک  یاهزور  رد  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  روباشین - دهشم -  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ ،  وردوخ  ناریا  تکرش  هصقانم  دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم 

یلا 15  8

یلخاد 4021  05133563501 :: 05133563050 و 9 - نفلت :: ikkco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

فیرش یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003058000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  زکرم  هکبش  تازیهجت  یخرب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد ددع ) ) ددع   5252  ) ) هفیدر هفیدر ودود   وو   هفیدر   هفیدر کیکی   ریجنز   ریجنز لتق   لتق عاونا   عاونا متیآ   متیآ   44 وو   رتم ) ) رتم   5454  ) ) هفیدر هفیدر ودود   وو   کیکی   ریجنز   ریجنز عاونا   عاونا متیآ   متیآ   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هارمه هارمه هبهب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا مالقا   مالقا عاونا   عاونا متیآ   متیآ دیرخ  77   دیرخ فلتخم -  -  فلتخم یاهدیرگ   یاهدیرگ ردرد   یکرک   یکرک تشپ   تشپ هدابنس   هدابنس ددع   ددع   2 04, 000204, 000 دیرخ   دیرخ فلتخم -  -  فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس

دصرد دصرد یلکلا  33   یلکلا هیاپ   هیاپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ موف   موف مرگولیک   مرگولیک   300300

1515

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یخرب   یخرب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 135 ھحفص 12 
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تلم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/159 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078113 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380G10 PLUS لدم کرام و  اب  یشزادرپ  تازیهجت  هاگتسد  دادعت 4  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 25/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  در  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  مشش -  هقبط  هرامش 380 -  نامتخاس  تفن  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت   - هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

64821050-64821180 :: 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

تلم ریبدت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم :: 1401/10/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT تازیهجت نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دانسا تسویپ  تاصخشم  تسیل  اب  قباطم  ، FortiGate 201 ددع رورس Gen10 و 2  ددع  لماش 2 

 - تلم زاسهب  نارگ  ریبدت  تکرش  هجو  رد  نایرتشم  یداع  کچ  زا  ریغ  یکناب  نیب  یکناب  کچ  هئارا  ای  یکناب و  همانتنامض  هرقف  کی  تروص  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه 

لایر نویلیم  نیمضت 500 

1513844813: یتسپدک ینابیتشپ  تیریدم  کالپ 8 مهدزون  - هچوک - تسراخب نابایخ  یادتبا  ۔نیتناژرآ  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

42969320 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: h.ghomi@tadbirmellat.comسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزادرپ یشزادرپ تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد   44 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

FortiGateFortiGate   2 0 120 1 ددع   ددع   22 وو     Gen10Gen10 رورس   رورس ددع   ددع   22 لماش   لماش - - ITIT تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 135 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k2a4fjj2mtp4q?user=37505&ntc=6078113
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6078113?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s3cdzhgn76qjc?user=37505&ntc=6079128
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6079128?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000260000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079738 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  هاگشناد  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مالیا هاگشناد  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  ییاشگزاب  زا  لبق  همان  تنامض  لاسرا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا هاگشناد  شهوژپ  راولب  مالیا -   ، 6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: 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

سابعردنب تفن  هاگشیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  اب  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302509765-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لحاس حبص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6078083 دنمشوه  تیریدم  یهدناماس و  روظنم  هب  راذگ  هیامرس  یاهمتسیسییاسانش  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 19) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرتمیلیم6078279 جوم  یریگ  هزادنا  یاه  هناماس  نتنآ  یرس  یزادنا 9  هار  بصن و  دیرخ ، یراذگاو 
زترهاگیگ یلا 40  یسناکرف 1  یاهدناب  رد 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

یشزادرپ6079040 تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشزادرپ6079283 تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6079876Procurement of Sophos Firewall, license, and essential equipment(5 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6078730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا ریاس  یساش و  رلرتنک و  هارمه  هب  سوتنپ  دنرب  لاو  وئدیو  هاگتسد  لیوحت 16  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هصقانم دانسا  تفایرد  هب  تبسن  هناخریبد  دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر  رهطم  مرح  داوجلا  باب  یدورو  وگزردنا - دیهش  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ
.دنیامن مادقا 

05131305243 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مالقا مالقا ریاس   ریاس وو   یساش   یساش وو   رلرتنک   رلرتنک هارمه   هارمه هبهب   سوتنپ   سوتنپ دنرب   دنرب لاو   لاو وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   1616 لیوحت   لیوحت هیهت ، ، هیهت 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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یدربهار تاعلاطم  شهوژپ و  رامآ ، رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23:59هرامش  1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 23:59عبنم  1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079126 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   afc یاه تیگ  هلاب  تخاس  سوکعم و  یسدنهم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05131291876  - 05133030579  - 05133030561 :: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3471 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم 13:00عبنم تعاس :  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079705 :: هرازه هرازه :: 1401/10/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  رهش  رد  تعرس  تافلخت  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

.دنشاب روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  طبترم  شیارگ  اب  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح  یاراد  تسیابیم  امازلا  نایضاقتم 
.دنشاب هتشاد  ار  تعرس  تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  یارب  سیلپ  دک  ذخا  هقباس  لقادح 2  یاراد  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ 

.دنشاب ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  زوجم  یارا  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ 
.دنشاب روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  وضع  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   :: 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

afcafc یاه   یاه تیگ   تیگ هلاب   هلاب تخاس   تخاس وو   سوکعم   سوکعم یسدنهم   یسدنهم ناونع : : ناونع 2222

تعرس تعرس تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   یرون   یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم موس   موس زاف   زاف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003273000112 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079734 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک )  یبایزرا  اب   ) ناجنز ناتسا  یاههار  هیشاحرد  عقاو  سرادم  لباقم  یکیزیف  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یفیک )  یبایزرا  اب   ) ناجنز ناتسا  یاههار  هیشاحرد  عقاو  سرادم  لباقم  یکیزیف  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,233,266,296 یلام :  دروآرب 

لایر   511,663,314 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رادهار نابایخ  قارشا  خیش  راولب  ناجنز   ، 4515799673 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000278000199 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079796 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش  ناجیمک –  ناهارف –  شرفت –  نایتشآ –  ناتسرهش  رنیت  یکیفارت و  درس  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دنزاش ناجیمک –  ناهارف –  شرفت –  نایتشآ –  ناتسرهش  رنیت  یکیفارت و  درس  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   670,625,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   ، 3819334553 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار هیشاح   هیشاح ردرد   عقاو   عقاو سرادم   سرادم لباقم   لباقم یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2424

رنیت رنیت وو   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 135 ھحفص 17 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000278000200 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079797 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  قرغ  ناتسرهش  هزوح  یارب  یلصفم  ینتب  ظافح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآ  قرغ  ناتسرهش  هزوح  یارب  یلصفم  ینتب  ظافح  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,446,353,400 یلام :  دروآرب 

لایر   622,317,670 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   ، 3819334553 یتسپ :  دک  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  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

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2000003273000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079883 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  فداصت  رپ  طاقن  ینایرش و  یاههار  رد  هدافتسا  تهج  هزیناولاگ  ریگ  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  حطس  فداصت  رپ  طاقن  ینایرش و  یاههار  رد  هدافتسا  تهج  هزیناولاگ  ریگ  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,464,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   673,200,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/01/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رادهار نابایخ  قارشا  خیش  راولب  ناجنز - سردآ :  ، 4515786548 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
33775024 - 26 نفلت :

45157-86548 یتسپدک :
www.zanjn.rmto.ir لکهرادا : تیاسبو  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

ناتسرهش ناتسرهش هزوح   هزوح یارب   یارب یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

فداصت فداصت رپرپ   طاقن   طاقن وو   ینایرش   ینایرش یاههار   یاههار ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج هزیناولاگ   هزیناولاگ ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 135 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

لداعت  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  سپ  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیاپ و یاهدمآرد  نوناق  هدام 6  ربارب  لیبدرا  رهش  رباعم  هیشاح  یاهگنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  یهدناماس و  روظنم  هب  راذگ  هیامرس  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یتکراشم  تروصب  یمالسا  یاروش  سلجم  هبوصم  اه  یرایهد  اه و  یرادرهش  هنیزه 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم خروم 1401/10/24عبنم تعاس 12  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079652 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  بختنم  بعش  هرجنپ  برد و  تهج  هدافتسا  روظنم  هب  یدالوف  یقرب  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   1/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیحالص یاراد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یراک  هنیمز  نیا  رد  ربتعم  تیحالص  یاراد  هینبا  تاسیسات و  هتشر  رد  ربتعم  یدنب  ( ) هبتر تیحالص  همانیهاوگ  یاراد 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  ینمیا 

نامتخاس تاکرادت و  هریاد  موس -  هقبط  رهشوب -  تارداص  کناب  یزکرم  نامتخاس  یسودرف  نابایخ  شبن  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشوب -   :: سردآ سردآ

:: 48 و 07733343347 07733341884 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6079126afc یاه تیگ  هلاب  تخاس  سوکعم و  هحفص 15)یسدنهم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیکراپ گنیکراپ دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم وو   یهدناماس   یهدناماس روظنم   روظنم هبهب   راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 2828

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 135 ھحفص 19 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

90-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

:: سردآ سردآ

راگنرود 04134447089 34496274-04134448095 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

70-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   4.800.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دات 

:: سردآ سردآ

041034448095 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

34447089-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم   88 وو     44 لکد   لکد دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3030

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3131

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

92-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  تاسیسات  نکاما و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34496274-04134448095 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت6079705 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاسیسات تاسیسات وو   نکاما   نکاما کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3232

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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هاشنامرک ناتسا  یهاگشناد  داهج  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005336000084 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دحاو  یروانف  ملع و  کراپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  امگیس  تاعالطا  یروانف  یاهتخاس  ریز  هعسوت  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  باق 1  ( MCCIP  ) امگیس لاتروپ  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

امگیس تاعالطا  یروانف  یاهتخاس  ریز  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715664494 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هچوک  نمهب  هار 22  هس  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31031-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31031-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالک یارب 400   corporate-sd هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091797000092 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33336902-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336902-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زاین   زاین حرش   حرش رورس   رورس ناونع : : ناونع 3333

تنیالک تنیالک   400400 یارب   یارب   corporate-sdcorporate-sd  هخسن هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآدیرخ   یتنآدیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

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

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

6078385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AUTROSAFE CONFIG TOOL رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005646 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  لامش  یوردوخ  راگن  ینواعت  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  دیلک  فیرعت   OBD tools لباترپ یبای  بیع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

لامش یوردوخ  راگن  ینواعت 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6078390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( CRM.Callcenter رفاسم (  یادص  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000134 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AUTROSAFE CONFIG TOOLAUTROSAFE CONFIG TOOL رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3535

 ( ( CRM.CallcenterCRM.Callcenter رفاسم (  (  رفاسم یادص   یادص هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3636

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

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

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

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

6078945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزمتسد قوقح و  یرادهنازخ  یلام و  یرادباسح  رازفا  مرن  یرتشم و  تایلمع  تاعالطا و  لیهست  تهج  رد  تنامض  قودنص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تباث یئاراد 

1101001066000025 زاین :  هرامش 
ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 

هوجو تیریدم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ریاس 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاباد مایپ  ارف  رازفا  مرن  تسیاب  یم  رکذلا  قوف  یاهتکرش  انمض  دیامن  دقعنم  ادرارق  تکرش  اب  رابنا  یاهالاک  لاوما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزمتسد دزمتسد وو   قوقح   قوقح یرادهنازخ   یرادهنازخ وو   یلام   یلام یرادباسح   یرادباسح رازفا   رازفا مرن   مرن وو   یرتشم   یرتشم تایلمع   تایلمع وو   تاعالطا   تاعالطا لیهست   لیهست تهج   تهج ردرد   تنامض   تنامض قودنص   قودنص ناونع : : ناونع
تباث تباث یئاراد   یئاراد

3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راب هناماسردوءاضما  ورهم  لیمکتو ، هعلاطمزا  سپدیاب  هدش  تسویپ  مالعتسادانسا  ، هباشم الاک ) دک   ) دک ناریااب   LMS دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ 

1101009023000137 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنیهب یژرنا  شجنس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  نازاس  هنیهب  یژرنا  شجنس  عیانص  هدنزاس  عجرم   LMS-R3423 لدم یسلاپ  دنمشوه  هلر  الاک :  مان 
سوت نازاس 

هاگتسد 500 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هناماس  رد  تسویپ  دانسا  نانمس  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یتساوخرد  سانجا  کالم  تسا  هباشم  الاک ) دک  دک (  ناریا  هکنیا  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هلر "  کتو  هیوناث  ژاتلو  تهج   LMS تروص "  هی  روکذم  زیهجت  ینف  تاصخشم  ودشاب 

3519863116 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نادیم  شبن  فشاک - راولب  ناتسلگ - کرهش   - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435163-023  ، 33435156-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435157-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LMSLMS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101005111000138 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

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

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

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

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم یاه  هناماس  یلام و  تراظن  عماجم و  روما  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزاس ،  هدایپ  یحارط ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045001085 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239825-028  ، 33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سسنیال سسنیال   300300 یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

طبترم طبترم یاه   یاه هناماس   هناماس وو   یلام   یلام تراظن   تراظن وو   عماجم   عماجم روما   روما هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا یزاس ،  ،  یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 4040
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EDR هخسن هخسن ADVANCE و 20  دادعت 250  هب  یاکسارپسک  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000365000055 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 250 دادعت : 

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

.دامرف تقد  یتسویپ  مرف  رد  جردنم  طیارش  هب  مرتحم  ناگدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715944494 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  اروش  هارراهچ  هب  هدیسرن  یتشهب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33479825-044  ، 33479820-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479833-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EDREDR هخسن   هخسن   2020 وو     ADVANCEADVANCE  هخسن هخسن   250250 دادعت   دادعت هبهب   یاکسارپسک   یاکسارپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4141
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم یاه  متسیس  دیلوت  نیمات /  هنیمز  رد  صصخت  یاراد  یاه  تکرش  یئاسانش  ناوخرف  مود "  هبترم  مالعتسا "  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ اب  طبترم  یتینما  یاهراک  هار  نامز و 

1101092586000354 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/12 زاین :  خیرات 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

جیکپ 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
جیکپ 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ یتینما  یاه  راکهارو   NTP. PTP. PPS. 10MHz یاهدرادناتسا یاراد   GNSS رب ینتبم  نامز  تیریدم  رب  ینتبم  یاه  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209445-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طبترم طبترم یتینما   یتینما یاهراک   یاهراک هار   هار وو   نامز   نامز تیریدم   تیریدم یاه   یاه متسیس   متسیس دیلوت   دیلوت نیمات /  /  نیمات هنیمز   هنیمز ردرد   صصخت   صصخت یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش یئاسانش   یئاسانش ناوخرف   ناوخرف ناونع : : ناونع
نآنآ اباب  

4242
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  ناریا ...  یزرواشک  رد  سرواتم  هژورپ  یزادنا  هار  ارج و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000050 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هناماس 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  ناریا  ... یزرواشک  رد  سرواتم  هژورپ  یزادنا  هار  ارج و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرحب یاقآ   09354467321 سامت 02122414263 -  نفلت 

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  یا  هخسن  ینامزاس 350  سوریو  یتنا  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000170 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Ultimate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 350 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  هجو 60  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصنو  لاسرا  هنیزه  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 2453  02166943333

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   ناریا ...  ...  ناریا یزرواشک   یزرواشک ردرد   سرواتم   سرواتم هژورپ   هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارج   ارج ناونع : : ناونع 4343

UltimateUltimate ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ یایا   هخسن   هخسن   350350 ینامزاس   ینامزاس سوریو   سوریو یتنا   یتنا دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتامدخ 1517 دکرب  ینتبم  یمدرم  تاطابترا  هچراپکی  متسیس  یزادنا  هار  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000070 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09125650487  اب  لاوس  تروص  رد.دوش  تقد  تسویپ  تامدخ  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6078258 تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ  هحفص 70)ریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6079058GALEP 32 رازفا هحفص 30)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اه و6079414 ¬ نیبرود هیلک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  هئارا 
.تسویپ تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  تسارح  یریوصت  تراظن  زکرم 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتامدخ  15171517 یتامدخ دکرب   دکرب ینتبم   ینتبم یمدرم   یمدرم تاطابترا   تاطابترا هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک حیحصت  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000727 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نف ناینب  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  نف  ناینب  قیقد  رازبا  یتراجت  مان   BFL/EV plate002 لدم زاگ  روتنک  هدننک  حیحصت  هاگتسد  راد  هیاپ  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نف ناینب  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  نف  ناینب  قیقد  رازبا  یتراجت  مان   BFL/EV plate001 لدم زاگ  روتنک  هدننک  حیحصت  هاگتسد  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک حیحصت   حیحصت هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PROGRAMMABEL CONTROLLER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179001104 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  قباطم  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ملق  2 دادعت : 

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

.دشاب هناماس  رد  هدش  جرد  نامز  اب  قباطم  یلام  داهنشیپ  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لماک  روطب  ینف  داهنشیپ 

.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو   AVL رد تسیابیم  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  یاه  تکرش  یمامت 
061-53183339: نفلت

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROGRAMMABEL CONTROLLERPROGRAMMABEL CONTROLLER ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6078618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) ششوپ بایذفنم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000831 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
شیاپ لرتنک  هعسوت  نیودت  ناراکمه  هدننک  هضرع  عجرم   RADAR یتراجت مان   R279 holiday detector لدم هلول  طوطخ  قیاع  بای  ذفنم  هاگتسد  الاک :  مان 

سراف
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) ششوپ ششوپ بایذفنم   بایذفنم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  روتینام  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000733 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یریصن دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   6AG4104 لدم  PC هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6079058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GALEP 32 رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005648 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شواچ نارکوش  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   GETAC یتراجت مان   S 410 لدم یتعنص  رمارگورپ  زیر  همانرب  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 4949

GALEP 32GALEP 32 رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5050
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6079255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه تسپ  نویساموتا  تهج  مزال  تاقلعتم  روتینام و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000458 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  هدومن و  رهم  لیمکت و  ار  تمیق  زیر  تسا  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142206-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6079382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهاه تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا تهج   تهج مزال   مزال تاقلعتم   تاقلعتم وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

سسکا سسکا -- STP CAT6STP CAT6 دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک - - 1616 زیاس   زیاس روتکاتنک   روتکاتنک نودب   نودب رادرد   رادرد کرکر   -- میس میس یبیب   هکبش   هکبش نتنآ   نتنآ - - PLCPLC  عون عون   CPUCPU  لوژام لوژام ناونع : : ناونع
میس میس یبیب   هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ

5252
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دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغو ...  یربراب  یاهنیزه  هیلک  نادابآ  ردنب  لیوحت  تسویپ  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000083 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
بسک و ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   UNIT CPU-1 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 

ماس راک 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UBIQITI یتراجت مان   AirMax 5G-20-90 لدم میس  یب  هکبش  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD04D08-D3X0 ینف هرامش   RAED 40000D لدم  W 40000 ناوت  U 16 زیاس روتکاتنک  نودب  رادرد  کر  الاک :  مان 
هیامه

ددع 2 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26GR20 لدم  m 7 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  سنزگن  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سنزگن  یتراجت  مان   UTP لدم  m 305 یلور هتسب   PVC شکور سنج   CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

یدشرا یلع  هدننک 
هقلح ( لور )2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD04D08-D3C0 ینف هرامش   RAED 40000D/C لدم  W 40000 ناوت  U 16 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 2 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ءاسک کت  ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   TRENDNET یتراجت مان   TEW-638APB لدم  N AP Bridge میس یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  لاسرا  هطوبرم  سانشراک  دات  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   programable processor module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001152 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6GK1561-1AA00 یتعنص هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لودج   لودج ریداقم   ریداقم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   programable programable processor moduleprocessor module ناونع : : ناونع 5353
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قاتا قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  دشاب .  یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رورس  یاه 
1101050213000020 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفاردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   RAPIDROP یتراجت مان   UL/FM لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

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

قبط رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  دشاب .  یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم 

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قاتا قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ دشاب .  .  دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ اباب   تیولوا   تیولوا دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس یاه   یاه

5454
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE ALARM SANCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005647 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   ALG-EN لدم قیرح  مالعا  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 97 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاههاگباوخ  هاگشناد و  یارب  یناشنشتآ  یاهلوسپک  ژراش  کیتاتساوردیه و  تست  لمح و  ، یروآ عمج  ، ضیوعت ، ریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094557000073 زاین :  هرامش 

ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

زاگ ردوپ و  471 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تعنص ملع و  هاگشناد  یارب  یناشن  شتآ  یاهلوسپک  ژراش  کیتاتساوردیه و  تست  لمح و  یروآ ، عمج  ضیوعت ، ریمعت ، / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ رهم  لیمکت و  لماک  تروص  هب  یتسیاب  تسویپ  زیلانآ  مرف  : هتکن.هعبات یاههاگباوخ  ناریا و 

1684613114 یتسپ :  دک  تعنصو ،  ملع  هاگشناد  نابایخ  ماگنه -  نابایخ  ناریا ،   تعنص  ملع و  هاگشناد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77240450-021  ، 77240540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77240405-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE ALARM SANCOFIRE ALARM SANCO ناونع : : ناونع 5555

یناشنشتآ یناشنشتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش وو   کیتاتساوردیه   کیتاتساوردیه تست   تست وو   لمح   لمح ،، یروآ یروآ عمج   عمج ،، ضیوعت ضیوعت ،، ریمعت ریمعت ناونع : : ناونع 5656
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نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایواک - هیروح - یناقلاط - ششوپ - مدقم - رهم یاه  تسپ  در  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000133 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگرابو  روهمم   ، هعلاطم  ، دولناد کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا طیارش  دات  هلزنم  هب  قاروا  اضما  رهم و  - دامرف هجوت  لیوحت  نامز  هب 

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: 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

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6078835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000349 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهد لیوحت  امتح  ندش  هدنرب  مالعا  زا  سپ  هتفه  کی  ار  الاکدیاب  الاک  هدننک  نیمات  دشابیم  تسویپ  هب  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  ینف 03134912370  لاوس  ههام  تخادرپ 2

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایواک نایواک -- هیروح هیروح -- یناقلاط یناقلاط -- ششوپ ششوپ -- مدقم مدقم -- رهم رهم یاه   یاه تسپ   تسپ دردر   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 5757

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 135 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g5ke3hcw58clw?user=37505&ntc=6078605
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6078605?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2j78g9e32ezta?user=37505&ntc=6078835
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6078835?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6078863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءافطا نالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000114 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  اب  قباطم  ءافطا  نالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09133524161  اب  لاوس  تروص  رد 

.ددرگ همیمض  یتساوخرد  کرادم  اب  روتکاف  شیپ 

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154483 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
qlight دنرب رادروتوم  نریس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/08 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ءافطا ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5959

qlightqlight دنرب   دنرب رادروتوم   رادروتوم نریس   نریس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینسمم تخت  رصع 96  یلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ژارتم 80  هب  مزال  لیاسو  یشک و  لباک  تازیهجت و  مامت  اب   MRI شخب قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091286000059 زاین :  هرامش 

ینسمم تخت  96 رصع   یلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مرالآ تسب  هدننک  هضرع  عجرم  مرالآ  تسب  هدنزاس  عجرم   BAS لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

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

ینسمم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09172186917 یناطلس یرقاب 09174261849  سدنهم  یراصنا 09178417585  سدنهم  ههام  تخاذرپزاب 3  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7351813344 یتسپ :  دک  ریاشع ،  ناکسا  راولب  ینسمم  دابارون  ینسمم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42532251-071  ، 42531080-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532241-071 :: 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

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

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

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

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

6079069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس نهآ  هار  هاگتسیا  لناپ و  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا  هکبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000094 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدش  رهم  یراذگ و  تمیق  مالعتسا  کرادم  دنشاب و  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط  ناگدننک  نیمات  زج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  متسیس 

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

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

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   8080 ژارتم   ژارتم هبهب   مزال   مزال لیاسو   لیاسو وو   یشک   یشک لباک   لباک وو   تازیهجت   تازیهجت مامت   مامت اباب     MRIMRI شخب   شخب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6161

لناپ لناپ نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح افطا   افطا مالعا   مالعا هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 6262
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005375 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیواج تراجت  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم   FCDT یتراجت مان   MAG-3 لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  راگدنام  سوط  هزاس  دنمشوه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SK/02 لدم  FISHER نایرج لرتنک  ریش  لیتسا  سلنتسا  ردنلیس  الاک :  مان 

راگدنام سوط  هزاس  دنمشوه 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یفیلخ نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HARTEX یتراجت مان   KTYB-02 لدم لاتیجید  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن شتآ  متسیس  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0151208 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6363
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detecting device دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001148 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   AESKU DIAGNOCTICS GMBH AND CO. KG هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   AESKULISA RA-CP-Detect عون  RA-CP تیک الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detecting devicegas detecting device دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

قیرح قیرح نالعا   نالعا وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6565
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( دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا   ) تسویپ روتکاف  شیپ  تاصخشم  اب  قباطم  قیرح  نالعا  هتسب و  رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001176000024 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناخمشاه لداع  هدننک  هضرع  عجرم   CAMLUX هدنزاس عجرم   HVR-3016 لدم هلاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نایناریا رتسگ  ایرد  هدننک  هضرع  عجرم   zeta یتراجت مان   ZT-FR50 لدم دود  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
یتسود هلادی  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WDBAAJ0020HSL لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  سراپ  نایار  تعنص  یناگرزاب  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم  تعنص  یتراجت  مان   Ah 4/5 نایرج تدش   V 12 ژاتلو دیسا  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
سراپ نایار  تعنص  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

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

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   NDE-4502-AL لدم  Dome هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
تراجت نیورآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   ARAZ یتراجت مان   G7 لدم لاتیجید  تشگ  ینابهگن و  هدننک  لرتنک  هراک GPS و  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816774895 یتسپ :  دک  تمالس ،  همیب  لک  هرادا  امنیس - هار  هس  زا  رتالاب  - یلامش رصعیلو  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32252845-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252845-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6079426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس نهآ  هار  هاگتسیا  لناپ و  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا  هکبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000095 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدش  رهم  یراذگ و  تمیق  مالعتسا  کرادم  دنشاب و  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط  ناگدننک  نیمات  زج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  متسیس 

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

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

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  یشک  میس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000096 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هژورپ لیمکت  زا  سپ  هام  تخادرپ 2   ... بیرج رازه  هژورپ  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  مالقا  دیرخ   ...... دراد تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 09132009940 ًامتح  یگنهامه  ...

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نهآ نهآ هار   هار هاگتسیا   هاگتسیا وو   لناپ   لناپ نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح افطا   افطا مالعا   مالعا هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 6666

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یشک   یشک میس   میس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6078064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MA5616-MAIN BOARDCCUB لرتنک تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 SUBSCRIBER CABLE

یساش 
هیذغت  تراک 

تینوی

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ینامداش  07136112217 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6078139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ا.ا.ج نهآ  هار  یداتس  تارادا  یزکرم و  نامتخاس  تنرتنیا  سیورس  دناب  یانهپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000133 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی هیذغت -  -  هیذغت تراک   تراک یساش -  -  یساش - -   MA5616-MAIN BOARDCCUB -  SUBSCRIBER CABLEMA5616-MAIN BOARDCCUB -  SUBSCRIBER CABLE  لرتنک لرتنک تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

ا.ا.ج ا.ا.ج نهآ   نهآ هار   هار یداتس   یداتس تارادا   تارادا وو   یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

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

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

6078212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107548012  هرامش  رورس ) کر  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985007722 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناهرب روپ  یلق  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   COMPLETE UNIT لدم  mm 600 رورس کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس کرکر   ناونع : : ناونع 7070

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

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

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

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

6078219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107548011  هرامش  یا ) هراوهام  طابترا  مدوم   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101093985007720 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

طابترا اسر  زاسهب  هدنزاس  عجرم   BACCO یتراجت مان   PCM لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ 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 10 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6078372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یتارباخم متسیس   متسیس اتید   اتید مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7171

رتنس رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  رتنس  اتید  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

.دامن هئارا  لخاد  تخاس  یاه  هنومن  زا  ندوب  دوجوم  تروص  رد  افطل 
1101093228002097 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   4GB SW SINGLE PACK SFP TRANSCEIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

رهمجرذوب یدنب  بلاق  یزیر و  نتب  تاودا  دربراک  یزلف  پیت 1  تکارب  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960CX-8TC-L لدم یتارباخم  متسیس  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   QW938B لدم  HPE SN3000B 16 GB 24-PORT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هناماس هارمه  ایرآ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تفن  تکرش  تسارح  هدش  تیحالص  دات  تسیل  ءزج  هک  دنشابیم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدننک  نیمات  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپ 

تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000464 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مج راشفا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3750X-24T-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

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

هس تخادرپ  ددرگ .  رکذ  روتکاف  شیپ  رد  امتح  دنرب  عون  ددرگ و  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  - تسویپ تسیل  قباطم  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  ددرگ  یم  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادمو  تسیل  قبط  یرارطضا  قربو  یرتویپماک  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005897000063 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-48TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب مالقا  مامت  یارب  یلک  تمیق  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  مالعتسا  مرف  یراذگراب 

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادمو   کرادمو تسیل   تسیل قبط   قبط یرارطضا   یرارطضا قربو   قربو یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا نلیتا 2.5 یلپ  هلول  80*80 و  ددع 30 لوهدنه رتم و  3000 ژارتم هب   single mod,24core,indoor یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.رتم 3000

1101001621000276 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   BRANDEX یتراجت مان  یرتم  لوط   PBK لدم  EQ یرون ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رتم 3,000 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ناهافص رمیلپ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهافص  رمیلپ  سراپ  یتراجت  مان  لدم 800500  یهاگدورف  لوهدنه  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربیاف لوهدنه  رتم 2- 3000 ژارتم هبرتم  تناس 3000  4 رطق نلیتا  یلپ  هلول  یرون single mode*24core*indoor و  ربیف  لباک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ینف رظان  دات  زا  سپ  یراک  زور   45 تخادرپ.هر ماما  هاگدورف  رد  لیوحت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   . 80*80 ددع 30 سالگ

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

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

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا 2 .52 .5 نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول وو     8080 ** 8080 ددع ددع 3030 لوهدنه لوهدنه وو   رتم   رتم 30003000 ژارتم ژارتم هبهب     s ingle mod,24core , indoors ingle mod,24core , indoor  یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع
.رتم .رتم 30003000

7575
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCI Adaptor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179001432 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ءاسک کت  ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   PCI ADAPTER یتراجت مان   TEG-PCITXP لدم میس  یب  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 7676
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / ددع دادعت 8 دشاب / یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  میسیب / نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سانشراک 08633492906 نفلت  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسا

1101092447001167 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتمک تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TG9385BX لدم یکشم  طخ  میسیب 2  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  / تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / ددع دادعت 8 دشاب / یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  میسیب / نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 08633492906 نفلت  / تسا هباشم 

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

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

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب میسیب نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 7777

اوه اوه روسرپمک   روسرپمک یقیقد   یقیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7878
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( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  اوه 0106495( روسرپمک  یقیقد  رازبا  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002104 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمیحر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE GAUGE یتراجت مان  لدم 233.50  تاسیسات  جنسراشف  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
لاسید یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   ELBOW یتراجت مان   in 2 زیاس لیتسا  نبرک  سنج  زرد  نودب  هلول  ییوناز  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناتوب یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   MECC-LAN هدنزاس عجرم  روتایدار  یاههرپ  لاصتا  دربراک   nipple یزغم الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
سیمارپ یتراجت  مان   SATA MAX Adaptor لدم  MUX هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

نیبم هدننک  هضرع  عجرم   COMO VALVE هدنزاس عجرم   COMO VALVE یتراجت مان  نایرج  لرتنک  ریش  دربراک   E 24VDC لدم یقرب  عون  کرحم  الاک :  مان 
الاک سراپ 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

عجرم  STANDARD AIR هدنزاس عجرم  . VALVE ASSEMBLIES, SUCTION VALVE ASSY لدم اوه  روسرپمک  دربراک  یتعنص  هدنکم  لماک  ریش  الاک :  مان 
ناتسلگنا هدنزاس  روشک   BROOM WADE یتراجت مان  اوه  روآون  هدننک  هضرع 

تس 5 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

اسرد یژرنا  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   IN LINE VALVE یتراجت مان   in 6 زیاس  bar 207 راشف لیتسا  نبرک  سنج  یجنلف  یا  هزاورد  ریش  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
نارهب تفن  هدننک  هضرع  عجرم  نارهب  یتراجت  مان   Lit 4 یکیتسالپ یطوق   COOLANT 65 یتارداص خی  دض  الاک :  مان 

یطوق 6 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   ingersol rand of gas starter تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   gauge water temperature of Cummins diesel engine تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154434 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
vga هب ) rj45  ) هکبش لدبم  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/10 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  رد  رقتسم  یا  هکبش  تازیهجت   firm ware تفایرد تهج  تن  یتروف  هلاسکی  تناکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000276 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

دشاب رتویپماک  هتسر  ردو  یداصتقا  دک  یاراد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vgavga هبهب   ) ) rj45rj45  ) ) هکبش هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 7979

هداد هداد زکرم   زکرم ردرد   رقتسم   رقتسم یایا   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت   firm warefirm ware تفایرد   تفایرد تهج   تهج تنتن   یتروف   یتروف هلاسکی   هلاسکی تناکا   تناکا ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه هیمطاف  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  هاگتسد .  کی  رکیپسا  هاگتسد -  کی  چیئوس  هاگتسد -  کی  ناوخ  دکراب  هاگتسد -  رتنیرپ 6   - هاگتسد رتویپماک 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تسیل  هباشم 

1101092120000181 زاین :  هرامش 
نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان  تیک  لوسنک  دربراک   AF644A لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
رازفا هنایار  حاتفم 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یراذگ  تمیق  _ هباشم دک  نریا  _ کیتامروفنا دات  ههام _  تخادرپ 4   _ ناتسرامیب رابنا  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38251288-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد هاگتسد کیکی   رکیپسا   رکیپسا هاگتسد -  -  هاگتسد کیکی   چیئوس   چیئوس هاگتسد -  -  هاگتسد کیکی   ناوخ   ناوخ دکراب   دکراب هاگتسد -  -  هاگتسد   66 رتنیرپ   رتنیرپ  - - هاگتسد هاگتسد   88 رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 8181

لانرتنیا لانرتنیا مرمر   رتویپماک -  -  رتویپماک هکبش   هکبش رتور   رتور -- یتارباخم یتارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف شوج   شوج هاگتسد   هاگتسد لانرتنیا - - لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(. تسویپ تسیل  قبط  دیرخ   ) تسا هباشم  اه  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000405 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-200 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
شزادرپ ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-816572 لدم  TB 1/92 تیفرظ  SSD SAS 12G RI Enterprise لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 8 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
طابترا لارآ  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIKURA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJIKURA یتراجت مان   90S لدم یتارباخم  یرون  ربیف  شوج  هاگتسد  الاک :  مان 

نایناریا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   ROUTERBOARD MIKROTIK یتراجت مان   CCR1036-12G-4S لدم تروپ  رتویپماک 12  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هواس هنایار  توقای 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   P/N:805351-B21 لدم  GB 32 تیفرظ لانرتنیا  مر  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41423480-034  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ددع کی  مادکره  ریز  مالقا  یلصا  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HDMI Splitter 8 port - ATEN VS0108HA With Adaptor

HDMI Splitter 4 port - ATEN VS184A With Adaptor
1101096683000605 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   D-NET هدنزاس عجرم   D-NET یتراجت مان   4K لدم  HDMI تروپ رتیلپسا 4  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: ددع کی  مادکره  ریز  مالقا  یلصا  یالاک  دشاب  یم  هباشم  هدش  جرد  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HDMI Splitter 8 port - ATEN VS0108HA With Adaptor

HDMI Splitter 4 port - ATEN VS184A With Adaptor

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311031-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMIHDMI تروپ   تروپ   44 رتیلپسا   رتیلپسا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8383
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شناد یاهتکرشاب  تیولوا  / تسویپ طیارشو  تسیل  قباطماقیقد  تاقلعتماب  سناکرف  یتلوم   GNSS هدنریگ یرس  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  بصن  لمح و  / یراکزور هیوست 60 / ناینب

1101093035000778 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ ناکم  هدننک  هضرع  عجرم  دنمیار  زادرپ  ناکم  هدنزاس  عجرم   RayPad-GG2 لدم  GIS یربراک اب   RTK یرادرب هشقن   GNSS لیابوم هدنریگ  الاک :  مان 
دنمیار

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست / ناینب شناد  یاهتکرشاب  تیولوا  / تسویپ طیارشو  تسیل  قباطماقیقد  تاقلعتماب  سناکرف  یتلوم   GNSS هدنریگ یرس  2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یشیورد یگنهامه 07731372142  / هدنشورف اب  بصن  لمح و  / یراکزور 60

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتماب تاقلعتماب سناکرف   سناکرف یتلوم   یتلوم   GNSSGNSS هدنریگ   هدنریگ یرس   یرس 22 ناونع : : ناونع 8484
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ هرامش 82283013  اب  یگنهامه  تهج  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  نایاش  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دامن لصاح  سامت  یروشاعروپ 
1101000011000278 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

نارود قفا  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FortiAP-223B لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یروشاعروپ  یاقآ  هرامش 82283013  اب  یگنهامه  تهج  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  نایاش  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن

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

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

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 8585
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یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  دحاو  تساوخرد  هب  یرتویپماک  هکبش  تروپ  چیئوس 24 هاگتسد  دیرخ 5  تهج * :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005452000014 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750V2-24TS-S لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم رادیرخ )  یتسویپ  کرادم   ) تمسق هب  الاک  قیقد  تاصخشم  تفایرد  تهج  اذل  دشاب .  یم  رظن  دروم  یالاک  هباشم   ، یمالعا دک  ناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ . 

.دشاب یم  یمازلا  ناگدننک  نیمات  یوس  زا  روتکاف  شیپ  هئارا  * 

3133815476 یتسپ :  دک  هقطنم 9 ،  یرادرهش  یوربور  - دابآ تلود  هار  راهچ  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32735184-026  ، 32757109-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735184-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف دحاو   دحاو تساوخرد   تساوخرد هبهب   یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش تروپ   تروپ چیئوس  2424 چیئوس هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : * * ناونع 8686
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا تهج  هطوبرم  لباک  + ددع 1 دادعت هب  EXPander Card876907-001 ددع دادعت 100 هب  +G10 رورس یدک  P22892-002 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2 هب  رلرتنکدیر  هب 

1101000011000279 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب رتویپماک  یراک  هتسر  ردو  یداصتقا  دک  یاراد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 8787
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  کرادم  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000095 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  کرادم  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا نیا   نیا دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هدش   هدش رهم   رهم مالعتسا   مالعتسا کرادم   کرادم یرازگراب   یرازگراب دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف یرازگراب   یرازگراب تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هبهب  

8888
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئامض ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکدی  تاعطق  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ 

1101001022002077 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   SFP Module لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک  یرون  ربیف  لوژام  الاک :  مان 
کینورتکلا کتاف 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندومن همیمض.تسویپ  مئامض  ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکدی  تاعطق  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا  روتکاف  شیپ 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئامض مئامض ساسا   ساسا ربرب   دیرخ   دیرخ یلصا   یلصا حرش   حرش .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندومن   ندومن همیمض.تسویپ   همیمض.تسویپ

8989
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ناریا رامآ  زکرم   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C3750G-12S-S لدم تروپ  یرون 12  ربیف  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003013000126 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یژرنا کرتا  هدننک  هضرع  عجرم   GENERAL ELECTRIC-ML 2400 یتراجت مان   ML 2400 لدم یرون  ربیف  تروپ  لانرتنیا 16  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا   C3750G-12S-S لدم تروپ  یرون 12  ربیف  چوس  اقیقد  ناریا  رامآ  زکرم  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هعلاطم  امتح  ار  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  امتح  یرون ، ربیف  هکبش  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004220000032 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   single mode outdoor لدم روک  یرون 24  ربیف  الاک :  مان 

سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  (ع ، ) نسح ماما  ناتسرامیب  یوربور   / ناکرا یهاگشناد  یرادا و  تیاس   / نیارفسا هداج  رتمولیک 5 درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415939563

32285802-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32285804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

C3750G- 12S -SC3750G- 12S -S لدم   لدم تروپ   تروپ   1212 یرون   یرون ربیف   ربیف چوس   چوس ناونع : : ناونع 9090

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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یبرغ ناجیابرذآ  زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030086000030 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هنایار  میمص  هدنزاس  عجرم  میمص  یتراجت  مان   SRM-655 لدم لبود  رواپ  اب   U 3 کر باس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه ناتسا  یاه  مالعتسا  هب   . دیسر 1404/03/26 رس  هب  ازخا 101  هنازخ  قاروا  دانسا  طسوت  روتکاف  غلبم  تخادرپ  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  خساپ  نارهت  یقرش و  یبرغ ،  ناجیابرذآ 

5716668173 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  زکرم  امیس  ادص و  رهشلگ 2  مج  ماج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33451695-044  ، 31916000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33460427-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:00هرامش ید 1401   10 هبنش ،  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم ید 1401   10 هبنش ،  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 14010930-01 هب  یتارباخم  زکارم  سسکا  یکدی  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   500000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 270,000,000  : نیمضت

:: سردآ سردآ

هارمه 09125055403 هرامش  :: 81718555و  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

یتسویپ6078879 ینف  تاصخشم  یط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  یاه  هحفص 84)نیبروددیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لبود لبود رواپ   رواپ اباب     U 3U 3  کرکر باس   باس ناونع : : ناونع 9292

یتارباخم یتارباخم زکارم   زکارم سسکا   سسکا یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 135 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/um25mcetvjrtr?user=37505&ntc=6079661
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6079661?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fm5ax7c7uvb5d?user=37505&ntc=6079924
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6079924?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یاه6079256 متسیس  دیلوت  نیمات /  هنیمز  رد  صصخت  یاراد  یاه  تکرش  یئاسانش  ناوخرف 
نآ اب  طبترم  یتینما  یاهراک  هار  نامز و  تیریدم 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6079440 لیاف  حرش  هب  ناریا ...  یزرواشک  رد  سرواتم  هژورپ  یزادنا  هار  هحفص 21)ارج و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم یمازلا  اهب  مالعتسا  مرف  تسویپ  ( مالعتسا مرف  قبط  )Full HD 55 LED Video Wall - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Video Wall Controller-2

HDMI Cable - 3
Video Wall Platform - 4

1101094325000007 زاین :  هرامش 
ناهفصا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   POLYCOM یتراجت مان   RMX1500 لدم ریوصت  رگشزادرپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یماتخ نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   VESTEL هدنزاس عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   VESTEL یتراجت مان  لدم 47   video wall LED رگشیامن الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
EYEVIS PERFECT VISUAL هدنزاس عجرم   EYEVIS یتراجت مان   EYE-LCD-5500-LE-40IR لدم  in 55 زیاس  Video Wall رگشیامن الاک :  مان 

ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SOLUTION
ددع 12 دادعت : 

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

.دشابیم یمازلا  اهب  مالعتسا  مرف  تسویپ  ( مالعتسا مرف  قبط  )Full HD 55 LED Video Wall - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( مالعتسا مرف  قبط  )Video Wall Controller-2

( مالعتسا مرف  قبط  )HDMI Cable - 3
( مالعتسا مرف  قبط  )Video Wall Platform - 4

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229021-031  ، 32228373-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222532-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک -- Full HD 55 LED Video WallFull HD 55 LED Video Wall ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآ ضیف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینتب  لیات  دیرخ 

تسویپ لیاف  رد  طیارش  هیلک 
1101093029000052 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دابا  ضیف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دیلوت تامدخ و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 600   cm 6 تماخض  cm 10 ضرع  cm 20 لوط ور  هدایپ  صوصخم  ینتب  لیات  شوپفک  الاک :  مان 

هزیر نتب  نایواک  دیلوت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  هزیر  نتب  نایواک 
تلاپ 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دابآ ،  ضیف  یرادرهش  هر )  ) ینیمخ ماما  نادیم  دابآ ، ضیف  رهش  تالو ، هم  ناتسرهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9531713316

56722336-051  ، 56722337-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56722338-051 :: 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 لیاف   لیاف ردرد   طیارش   طیارش هیلک   هیلک ینتب   ینتب لیات   لیات دیرخ   دیرخ هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9595

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  تسویپ  لیاف  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  یدمحمرای  یاقآ   09382565066

1101092956000041 زاین :  هرامش 
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامش 09382565066  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  تسویپ  لیاف  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  یدمحمرای 

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  یا   هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ( - هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916913163

37222054-054  ، 37222085-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37224476-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000750 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلزنا دازا  هقطنم  کیرتکلا  انسیو  هدننک  هضرع  عجرم  انسیو  یتراجت  مان   VS6 لدم  A 16 نایرج تدش   C زافکت یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رون ایک  هدننک  هضرع  عجرم  ابید  نازاس  رون  ایک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  نیرتآ  لدم   W 54 ناوت  60x60 cm زیاس راکور  تیال  کب   LED غارچ الاک :  مان 
ابید نازاس 

هلعش 8 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رون یایند  یئانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ژاتیمرآ  لدم   m 12 لوط یندچ  رواک  اب  یموینیمولآ  یدالوف و  سنج  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ناسارخ سوت  رون  یایند  یئانشور  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناسارخ  سوت 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

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

دشابیم تسویپ  یلیمکت  کرادم   / دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  دروم  یناریا  یالاک  طقف   - تسیمازلا ینف  داهنشیپ  هئارا 

روپدمحم  07431921826: سامت

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222089-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9797

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

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

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

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

6078441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  یدیشروخ ) یقرب و   ) نز کمشچ  غارچ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000260 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  تمدخ  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 269  025-37780426 سامت :  نفلت 

ورین ای  یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح  اب  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   " طرش یربارت ، " هار و  هبتر 5  لقادح  اب  تیحالص  یهاوگ  نتشاد 

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

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم اب  هارمه  ریگتعرس 5*33*90  ددع   80 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094756000054 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 70 عافترا تباث  هدنهد  رادشه  طورخم  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  ریدغ -  یرادا  هعومجم  نمهب -  خ 22  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673075-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32672400-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم ردرد   یدیشروخ ) ) یدیشروخ وو   یقرب   یقرب  ) ) نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9898

تاقلعتم تاقلعتم اباب   هارمه   هارمه   9090 ** 3333** 55 ریگتعرس   ریگتعرس ددع   ددع   8080 ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/104/12 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 23  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078715 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یکیفارت  تازیهجت  اه و  ولبات  هب  طوبرم  تاشیامزآ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناینب شناد  هناروآون و  نارواشم -  ناینب -  شناد  هناروآون و  ناگدنشورف -  یاه  هتشر  تامدخ -  ناراکنامیپ -  هبتر 7  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
لقن لمح و  نامزاس  - فکمه هقبط  - دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  - مالسا ناادف  نابایخ  یاهتنا  سدقم - دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ 

33448472-051 نفلت  :  کیفارت    و 

:: نفلت :: 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

دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

131 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 10  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078716 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 4) حطس  یدنورهش  یاه  تساوخرد  یکیفارت -  تازیهجت   ) ور هراوس  ربعم  زیهجت  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هینبا و ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  تسا .  راتخم  داهنشیپ  در  ای  لوبق  رد  یرادرهش  دشاب .  یم  راکنامیپ  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  نامتخاس - 

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
31294049 نفلت :  رظناباب 42  شبن  رظناباب  دیهش  هارگرزب  دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ 

:: نفلت :: 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

هطوبرم هطوبرم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   ولبات   ولبات هبهب   طوبرم   طوبرم تاشیامزآ   تاشیامزآ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 100100

هقطنم هقطنم حطس   حطس یدنورهش   یدنورهش یاه   یاه تساوخرد   تساوخرد یکیفارت -  -  یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ورور ،  ،  هراوس   هراوس ربعم   ربعم زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

زا 135 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kmsyh9ycex6qz?user=37505&ntc=6078715
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6078715?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v9j5g9plqjcms?user=37505&ntc=6078716
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6078716?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاعالطا  یاه  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1/25mm تماخض هب  یلیر  یولبات  هحفص  هلاس و  گنربش 10  اب  یهافر  یتامدخ  یاه  عمتجم 

1101001398000261 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  زیاس  عبرم  لکش  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
عبرم رتم  60 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و 

یلخاد 269  025-37780426 سامت :  نفلت 

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

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1/251/25 mmmm  تماخض تماخض هبهب   یلیر   یلیر یولبات   یولبات هحفص   هحفص وو   هلاس   هلاس   1010 گنربش   گنربش اباب   یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ یاه   یاه عمتجم   عمتجم یتاعالطا   یتاعالطا یاه   یاه ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 102102
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دورگنل یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قرب  روما  یتسویب  ریوصت  قباطم  ینف  تاصخشم  ملعم  ینارون و  نیدایم  یگدننار  امنهار و  یاهغارچ  ارجا  مالقا و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورب لیوحت  زا  سب  ههام  طاسقا 2  تخادرب 

1101005097000058 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   50x75 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

ریوصت قباطم  ینف  تاصخشم  دادعت و  ملعم  نادیم  ینارون و  دیهش  نادیم  یگدننار  ییامنهار و  یاهغارچ  هژورب  یارجا  زاین و  دروم  مالقا  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینسح سامت 09113416255  هژورب  لماک  مامتا  لیوحت  زا  سب  ههام  طاسقا 2  تخادرب  طیارش  اب  دشاب  یم  قرب  روما  دحاو  یتسویب 

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیدایم نیدایم یگدننار   یگدننار وو   امنهار   امنهار یاهغارچ   یاهغارچ ارجا   ارجا وو   مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت  3000 رادقم هب  دشاب  یم  هباشم  دکناریا  زیربت  یرادرهش  فرب  یشاپ  کمن  یارب  هدافتسا  تهج  لولحم  یارب  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090736000010 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زیربت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدازرقاب زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  مارتحا  کمن  یتراجت  مان   kg 20 نزو هسیک  یدنب  هتسب  عون  هدش  یدنب  هناد  کمن  الاک :  مان 

هسیک 3,000 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیربت یرادرهش  رد  لیوحت  نت   3000 رادقم هب  دشاب  یم  هباشم  دکناریا  زیربت  یرادرهش  فرب  یشاپ  کمن  یارب  هدافتسا  تهج  لولحم  یارب  کمن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  زیربت ،  یرادرهش  یبونج - راز  هلال  شبن  یماظن - میکح  ناحیروبا و  نیبام  یدازآ - نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5174643119

34767614-041  ، 2104224-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34773921-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لولحم لولحم یارب   یارب کمن   کمن ناونع : : ناونع 104104
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورتشه ناتسرهش  زاگ  هرادا  یدورو  برد  رد  دنب  هار  هاگتسد  بصن  هیهت و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000725 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

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

دورتشه رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار یدنب  هبتر  کرادم  ای  دنیامن  ذخا  تیحالص  یفیک و  یبایزرا  تارمن  کرادم  هئارا  اب  ًالبق  یتسیاب  مالعتسا  رد  یلام  داهنشیپ  هئارا  یارب  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا 

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

52621834-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورتشه دورتشه ناتسرهش   ناتسرهش زاگ   زاگ هرادا   هرادا یدورو   یدورو برد   برد ردرد   دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 105105
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لمح و  هنیزه  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  ( - 2/5*4/5  ) داعبا رد  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب 

1101092410001232 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45530162-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: 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

بصن بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هدننک -  -  هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   ینوناق   ینوناق تاروسک   تاروسک ( - ( - 2 /52/5 ** 4/54/5  ) ) داعبا داعبا ردرد   یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب

106106
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حتفم دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6079335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حتفم دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  یرادا  نامتخاس   UPVC یاههرجنپ برد و  بصن  لمح و  نیمأت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001490000079 زاین :  هرامش 

حتفم دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ ،  دک  کالپ 30 -  ربونص -  یرتم  نابایخ 12  نابآ -  نادیم 13  هب  هدیسرن  هیمطاف -  راولب  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6519955985

38202650-081  ، 32541450-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32541459-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حتفم حتفم دیهش   دیهش قرب   قرب یورین   یورین دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس   UPVCUPVC  یاههرجنپ یاههرجنپ وو   برد   برد بصن   بصن وو   لمح   لمح نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 107107
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هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  لماک  تسیل 

.هدنشورف هدهع  هب  کینیلک  یلپ  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
ههام ود  تخادرپ 

1101091734000048 زاین :  هرامش 
هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

نارامیس هدننک  هضرع  عجرم   PROBUCK یتراجت مان   F200 لدم  finger لاتیجید لفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  لماک  تسیل 

.هدنشورف هدهع  هب  کینیلک  یلپ  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
ههام ود  تخادرپ 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: 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

هبهب کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ برد   برد اتات   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه .دشاب   .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش وو   تساوخرد   تساوخرد لماک   لماک تسیل   تسیل .تسا   .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   ناونع : : ناونع
ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ .هدنشورف   .هدنشورف هدهع   هدهع

108108
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زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیماظن تفن  رابنا  یقرب  دنب  هار  هاگتسد  کی  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000156 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امرفراک طسوت  هدش  مالعا  یاه  فیدر  ریداقم و  تروص  ساسا  رب  یداهنشیپ  خرن  دوش و  خرن  داهنشیپ  تسویپ  تسیاب  یم  یداهنشیپ  خرن  زیلانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرورض  لماک  تاصخشم  اب  ینف  داهنشیپ  هئارا  نینچمه  ددرگ و  هئارا 

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

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تفن تفن رابنا   رابنا یقرب   یقرب دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - گامآ ، موادماگم ، رنیز دات  دروم  یاه  کرام  تسویپ -  تسیل  قبط   ups هاگتسد ود  رزیالباتسا و  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  هریغ  یاه  کرام  هب 

1201003912000923 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
KVA 80 یروتوموررس رزیالباتسا  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  -1 - 

گامآ ، موادماگم ، رنیز دات  دروم  یاه  کرام  یژولویدار  یارب   UPS 3 KVA هاگتسد ود  دیرخ  - 2
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام تروص  رد  دشاب -  یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هیارک  اسف -  ع )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  لیوحت  لحم  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09177319786 سامت  هرامش  دشاب -  روتکاف  ییاهن  تمیق  هناماس  رد  هدش  جرد  تمیق   - ددرگ هفاضا  روتکاف  شیپ  هب 

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

53356303-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه کرام   کرام هبهب   گامآ -  -  گامآ ،، موادماگم موادماگم ،، رنیز رنیز دات   دات دروم   دروم یاه   یاه کرام   کرام تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   upsups هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   رزیالباتسا   رزیالباتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
 . . دوش دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت هریغ   هریغ

1 101 10
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000924 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  اناد  سدنهم  هرامش 09360001523  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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رهشناریا هاگدورف   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101090327000016 زاین :  هرامش 
رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

ناریا بوذ  سرپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1   HV-02C لدم  CCTV لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 . تسا یمازلا  هطوبرم  مرف  لیمکت  هژورپ و  یارجا  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  دیق  طیارش  هیلک  تیاعر 

.دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ناتسا  یموب  یاه  تکرش  طقف 

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف ردرد   مالقا   مالقا وو   قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش رکذ   رکذ تسویپ   تسویپ

1121 12
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مالیا ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرشب  ددع   30 دادعت هب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009037000008 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931854549 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیا  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333636-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332070-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مزال  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005068000008 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاصخشم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دوجوم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  نارگراثیا ،  روما  دیهشداینب و  لک  هرادا  - یماظتنا یورین  یهدنامرف  یوربور  ردص  یدهلا  تنب  -خ  هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715661599 : 

38221103-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38238615-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرشب   حرشب ددع   ددع   3030 دادعت دادعت هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 113113

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مزال   مزال تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  تارادا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000169 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا مالیا ناتسا   ناتسا یایا   هداج   هداج لقنو   لقنو لمح   لمح وو   یرادهار   یرادهار تارادا   تارادا هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 135 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dwrtefvtqmapz?user=37505&ntc=6078308
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6078308?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هتسب و  رادم  نیبرود  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003067000036 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دوش هعلاطم  امتح  دشاب  یم  همیمض  لیاف  ینف  تاصخشم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
جیکپ  1 دادعت : 

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

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  یلک  تمیق 

.دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  رب  اه  هنیزه  مامت 
.ینف هتیمک  هیدات  زا  عب  دیرخ 

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

77244999-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا شونهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/10/6هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6078696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروآرف دحاو  هطوبرم  تاقلعتم  نیبرود و  هاگتسد  بصن 18  هنیزه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 1161 16

یروآرف یروآرف دحاو   دحاو هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1818 بصن   بصن هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 1171 17

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/10/6هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6078719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  هطوبرم  یروآرف  دحاو  تازیهجت  نیبرود و  هاگتسد  نیمات 18  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا شونهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  مزاول و  مامضنا  هب  نیبرود  هاگتسد  نیمات 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروآرف یروآرف دحاو   دحاو تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 118118

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول مامضنا   مامضنا هبهب   نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   55 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1191 19

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BEHIR-384--12242-10953 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6078724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  تسویپ - حرش  مامضنا  هب  کر  کیتورکیم و  ویدار  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  بصن 5  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 05-10-1401 عورش 03-10-1401 -

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش  جنپ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  یط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  یاه  نیبروددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090690000072 زاین :  هرامش 

تشر یرادرهش  جنپ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یکناب  همانتنامض  هئارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  تیحالص  یهاوگ  -2

دشابیمدقنریغ تروص  هب  تخادرپ  - 3
دشابیم نالیگ  ناتسا  ناگدنشورفاب  تیولا  -4

4198619133 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  - لیگ نادیم  هب  هدیسرن  - یلصم نادیم  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33601982-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33602160-013 :: 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

کرکر وو   کیتورکیم   کیتورکیم ویدار   ویدار هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   55 بصن   بصن وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 120120

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یطیط   یبناج   یبناج مزاولو   مزاولو هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبروددیرخ   نیبروددیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تسارح  یریوصت  تراظن  زکرم  اه و  ¬ نیبرود هیلک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تاصخشم  مالعتسا و  حرش 

1101001225000039 زاین :  هرامش 
نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 12 دادعت : 

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

لیمکت و ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/10/08  هبنشجنپ  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: 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

هبهب تسارح   تسارح یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم وو   اهاه   ¬¬ نیبرود نیبرود هیلک   هیلک یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش

122122
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سدق یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ لومعم  مزال  تامادقا  یرادنامرف  یگنهامه  اب  هناماس و  رد  تسویپ  تسیل  ساسارب  تازیهجت  ریاس  مادیپسا و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا 

1101093327000029 زاین :  هرامش 
سدق یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز رد  ًانمض  .ددرگ  لومعم  مزال  تامادقا  یرادنامرف  یگنهامه  اب  هناماس و  رد  تسویپ  تسیل  ساسارب  تازیهجت  ریاس  مادیپسا و  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  بسک  زوجم  فانصا  اهتکرش  یارب  تبث ...  یهگآ  همانساسا -  هلمج  زا  مزال  تازوجم  افطل  مالعتسا  رد  تکرش 

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

46820500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46825299-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت ریاس   ریاس وو   مادیپسا   مادیپسا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123
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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

دورگنل یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ همان  هزاجا  رد  جردنم  تاصخشمو  دادعت  مالقا  هیلک  هیهت  لماش  یروتوم  کراب  هطوحم  رد  نیبرود  بصن  هژورب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار  بصنو و  یتسویب   1401/10/04-26865

1101005097000060 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 562 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ 26865- همان  هزاجا  رد  جردنم  تاصخشمو  دادعت  قباطم  مالق  زیر  هیلک  هیهت  لماش  یروتوم  کراب  هطوحم  رد  نیبرود  بصن  هژورب  یارج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09119431103 راک  لیوحت  زا  سب  ههام  طاسقا 2  تخادرب  طیارش  اب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  یتسویب  ریوصت   1401/10/04

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6078258 تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ  هحفص 70)ریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قیرح6079245 نالعا  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 37)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسا6078173 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6079487 ریاس  مادیپسا و  هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

کراپ کراپ هطوحم   هطوحم ردرد   نیبرود   نیبرود بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 124124
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6079245 نالعا  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 37)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

6079189HDMI 1.4V لباک -Full HD 55 LED Video Wall(69 هحفص لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هفیدر6078459 کی  ریجنز  لتق  عاونا  متیآ  و 4  رتم )  54  ) هفیدر ود  کی و  ریجنز  عاونا  متیآ  دیرخ 4 
رد یکرک  تشپ  هدابنس  ددع  دیرخ 204,000  فلتخم -  یاهزیاس  رد  ددع )  52  ) هفیدر ود  و 

شتآ موف  مرگولیک  هارمه 300  هب  قیرح  مالعا  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 7  فلتخم -  یاهدیرگ 
دصرد یلکلا 3  هیاپ  یناشن 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6078495FIRE ALARM SANCO(37 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6078835 کرادم  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 37)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ژارتم 607898580 هب  مزال  لیاسو  یشک و  لباک  تازیهجت و  مامت  اب   MRI شخب قیرح  مالعا  متسیس 
رتم

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6079145 تنیوپ  هحفص 47)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6079382 لباک  زیاس 16 - روتکاتنک  نودب  رادرد  کر  - میس یب  هکبش  نتنآ  - PLC عون  CPU لوژام
میس یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  -STP CAT6 دروک چپ 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتارباخم6079924 زکارم  سسکا  یکدی  تازیهجت  هحفص 47)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت6079705 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

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

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

6078300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  ( تسویپ رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  قبط  کیوم 3  یا  هفرح  دابهپ   ) تاش یله  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050288000168 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هنایار رواش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رتپوکداوک  یتراجت  مان   DJI Phantom4 pro لدم یرادرب  ریوصت  دربراک  تاش  یله  داپهپ  الاک :  مان 

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

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مامتا زا  شیپ  همانتنامض  لصا  ای  تخادرپ  هرامش 100823004139  هب  یرادرهش  ناراکنامیپ  باسح  هب  هدرپس  ناونعب  لایر  غلبم 150000000  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب طبترم  همانساسا  ای  بسکزاوج.ددرگ  لیوحت  زکرم  یرادرهش  هناخریبد  هب  تلهم 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

جردنم6078300 طیارش  تاصخشم و  قبط  کیوم 3  یا  هفرح  دابهپ   ) تاش یله  هاگتسد  کی  دیرخ 
تسا هباشم  دکناریا  ( تسویپ رد 

هحفص 95) دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت6079705 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا (( تسویپ تسویپ ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کیوم  33   کیوم یایا   هفرح   هفرح دابهپ   دابهپ  ) ) تاش تاش یله   یله هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

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 " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تافلخت6079705 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اه هنارای  یزاسدنمفده  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6078314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  تقرس و  دض  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003141000014 زاین :  هرامش 

اه هنارای  یزاس  دنمفده  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
: تسویپ تسیل  حرش  قبط  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
باب  2 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415844933 یتسپ :  دک   ، 485 کالپ نایک  شناد  هچوک  شبن  تشترز  زا  رت  ناپ  یلامش  نیطلسف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88806159-021  ، 88909008-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88908018-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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

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

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

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

6078409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم دالوف  عمتجم  هروک  لتساب  تروپ  زوسن  مرج  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000803 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
AFZIR|899  | قیرح دض  زوسن  داوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایم ) دالوف  عمتجم  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 

یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 
هداز 09144239673 یلق  سدنهم  تاشرافس  ینف  سانشراک 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6078314 دض  تقرس و  دض  برد  هحفص 10)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

هنایم6078409 دالوف  عمتجم  هروک  لتساب  تروپ  زوسن  مرج  هحفص 10)نیمات  قیرح  ( قیرح

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

هفیدر6078459 کی  ریجنز  لتق  عاونا  متیآ  و 4  رتم )  54  ) هفیدر ود  کی و  ریجنز  عاونا  متیآ  دیرخ 4 
رد یکرک  تشپ  هدابنس  ددع  دیرخ 204,000  فلتخم -  یاهزیاس  رد  ددع )  52  ) هفیدر ود  و 

شتآ موف  مرگولیک  هارمه 300  هب  قیرح  مالعا  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 7  فلتخم -  یاهدیرگ 
دصرد یلکلا 3  هیاپ  یناشن 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هار6078475 بصن و  دیرخ ،  دشاب .  یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6078495FIRE ALARM SANCO(37 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هنایم هنایم دالوف   دالوف عمتجم   عمتجم هروک   هروک لتساب   لتساب تروپ   تروپ زوسن   زوسن مرج   مرج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 127127

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نایواک6078605 - هیروح - یناقلاط - ششوپ - مدقم - رهم یاه  تسپ  در  قیرح  نالعا  متسیس  هحفص 37)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6078835 کرادم  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 37)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ژارتم 607898580 هب  مزال  لیاسو  یشک و  لباک  تازیهجت و  مامت  اب   MRI شخب قیرح  مالعا  متسیس 
رتم

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لناپ6079069 نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا  هحفص 37)هکبش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6079134 شتآ  متسیس  هحفص 37)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6079245 نالعا  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 37)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نهآ6079426 هار  هاگتسیا  لناپ و  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا  هحفص 37)هکبش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6079456 نالعا  متسیس  یشک  میس  هحفص 37)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6078837 تظافح  یاه  متسیس  یارجا  هحفص 19)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسیسات6079112 نکاما و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هحفص 19)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6078495FIRE ALARM SANCO(37 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6078835 کرادم  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 37)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6079245 نالعا  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 37)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ره یارب  لماک (  تازیهجت  اب  روسنس  ددع  یاراد 172  هاگتسد  دادعتب 20   Z4 ULTRA TERACODE لدم ریگدزد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دوش هتفرگ  رظن  رد  لباک  رتم  یلا 400  هاگتسیا 300 

1101093772000025 زاین :  هرامش 
هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رادشه متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  کرادم  تمسق  رد  زایندروم  ریگدزد  متسیس  ینف  تاصخشم  لدم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف هعلاطم  تقد  هب  تسا  دنمشهاوخدشاب  یم  دوجوم  تسویپ  کرادم  تمسق  رد  مالعتسا  طیارش 

.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 041-33337634  هرامش  اب  زاین  تروص  رد 

5156917511 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33290001-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33290066-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6078921 یاراد 172  هاگتسد  دادعتب 20   Z4 ULTRA TERACODE لدم ریگدزد  متسیس 
لماک تازیهجت  اب  روسنس 

هحفص 99) ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لماک لماک تازیهجت   تازیهجت اباب   روسنس   روسنس ددع   ددع   172172 یاراد   یاراد هاگتسد   هاگتسد   2 020 دادعتب   دادعتب   Z4 ULTRA TERACODEZ4 ULTRA TERACODE  لدم لدم ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 128128
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  اب  یربراب  هنیزه  - دش دهاوخ  لاطبا  یجراخ  یاهداهنشیپ  دشاب - ناریا  تخاس  طقف  یپوکساراپال  زنل  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نتراک هن  دشابیم  ددع  هب  دادعت 

1101091800000766 زاین :  هرامش 
نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دراگراساپ  تمالس  نازاس  نیون  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 150  یوقلح  لدم  یپوکساراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 
دراگراساپ تمالس  نازاس  نیون 

نتراک 1,000 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادعت  - IRC دک  - الاک ینف  تاصخشم  - داعبا ای  زیاس  - لدم  - الاک مان  تاصخشم  یاراد  - تکرش گربرس  رد  : طیارش تیاعراب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  هب.دشاب  یتلودزرا  یانبم  رب  تمیق  .تسیمازلا  هارمه  نفلتو  تباث  سامت  هرامش  لک - عمجو  دحاو  تمیق 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادعت دادعت تسا   تسا هدنشورف   هدنشورف اباب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه -- دشدش دهاوخ   دهاوخ لاطبا   لاطبا یجراخ   یجراخ یاهداهنشیپ   یاهداهنشیپ دشاب - - دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس طقف   طقف یپوکساراپال   یپوکساراپال زنل   زنل رواک   رواک ناونع : : ناونع
نتراک نتراک هنهن   دشابیم   دشابیم ددع   ددع هبهب  

129129
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کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب 81561114 سامت  تسیمازلا - " دیدزاب   - " تسویپ لیاف  قباطم  سنارفنک  نلاس  توص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  یلک  تمیق 

1201001549000219 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اب 81561114 سامت  تسیمازلا - " دیدزاب   - " تسویپ لیاف  قباطم  سنارفنک  نلاس  توص  متسیس  - 
دوش هجوت  تسویپ  لیاف  هب  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

81561133 اب 81561114 - سامت  تسیمازلا - " دیدزاب   - " تسویپ لیاف  قباطم  سنارفنک  نلاس  توص  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هجوت  تسویپ  لیاف  هب   - دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 130130
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  یمومع  طباور  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000255 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  تازیهجت  الاک و  دیرخ  طیارش.ددرگ  همیمض  تسویپ  قباطم  روتکاف  شیپ.دامرف  تقد  هدش  تسویپ  تسیل  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریما مناخ  یگنهامه 06153507290 و 09163337931  تهج  سانشراک  سامت  هرامش 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507776-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030086000032 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدمحم ینام  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  ینوس  یتراجت  مان   HXR-NX5 لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716668173 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  زکرم  امیس  ادص و  رهشلگ 2  مج  ماج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33451695-044  ، 31916000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33460427-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم یمومع   یمومع طباور   طباور تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 131131

.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسا6078173 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6078189 لیاف  حرشب  ددع   30 دادعت هب  هتسب  رادم  هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6078202 تسیل  قبط  مزال  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 84)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرتم6078217 لکد 4 و 8  دیرخ  هحفص 19)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6078258 تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ  هحفص 70)ریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لقنو6078308 لمح  یرادهار و  تارادا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، 
مالیا ناتسا  یا  هداج 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6078400- دش دهاوخ  لاطبا  یجراخ  یاهداهنشیپ  دشاب - ناریا  تخاس  طقف  یپوکساراپال  زنل  رواک 
نتراک هن  دشابیم  ددع  هب  دادعت  تسا  هدنشورف  اب  یربراب  هنیزه 

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

سنارفنک6078456 نلاس  توص  هحفص 19)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم6078649 هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 84)جیکپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یروآرف6078696 دحاو  هطوبرم  تاقلعتم  نیبرود و  هاگتسد  بصن 18  هحفص 84)هنیزه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یروآرف6078719 دحاو  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 84)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6078722 تازیهجت  مزاول و  مامضنا  هب  نیبرود  هاگتسد  هحفص 84)نیمات 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کر6078724 کیتورکیم و  ویدار  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  بصن 5  هحفص 84)یحارط و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6078879 ینف  تاصخشم  یط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  یاه  هحفص 84)نیبروددیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سسنیال6079015 یتراظن 300  یاهنیبرود  تیریدم  رازفا  مرن  هخسن  کی  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6079245 نالعا  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 37)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6079361 قباطم  یمومع  طباور  هحفص 19)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

اه و6079414 ¬ نیبرود هیلک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  هئارا 
.تسویپ تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  تسارح  یریوصت  تراظن  زکرم 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تسیمازلا6079425 روتکاف  شیپ  هئارا  یتسویپ و  تسیل  قبط  هحفص 19)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تازیهجت6079487 ریاس  مادیپسا و  هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کراپ6079509 هطوحم  رد  نیبرود  بصن  هژورپ  هحفص 84)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تافلخت6079705 تبث  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  بصن  یرون و  ربیف  ریسم  موس  زاف  یارجا  دیرخ و 
تعرس

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/164 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078118 :: هرازه هرازه تعاس 8/45دکدک    - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

HITACHI VSP G5600 لدم کراماب و  زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیب  / یکناب کچ  هیارا  ای  تلم  کناب  زا  ریغ  یکناب  هصقانم  رد  تکرش  طرش  دیق و  نودب  همان  تنامض  تروصب  لایر  هدرپس 90.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  نایرتشم  یداع  کچ  زا  ریغ  یکناب 

دانسا رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  لایر  دانسا 1.000.000  هنیزه 

اه دادرارق  تالماعم و  دحاو  مشش  هقبط  هرامش 380  نامتخاس  تفن  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

64821180  - 64821050 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

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

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

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

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

6078349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  دراه  هارمه  هب  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000207000142 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   TS 459 PRO EU لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  دراه  هارمه  هب  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937194-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ییوراد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6078643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یاهتخاس  ریز  تیوقت  دوبهب و  روظنم  هب  یشزادرپ  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یروضح تروصب  یرادا  روما  مود  هقبط  ماما  یزکرم  هناخوراد  ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب  نادیم  دهشم ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 307  05131908 :: نفلت :: RPSI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 134134

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یاهتخاس   یاهتخاس ریز   ریز تیوقت   تیوقت وو   دوبهب   دوبهب روظنم   روظنم هبهب   یشزادرپ   یشزادرپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 135135

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

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

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

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

6079543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت رازه )  هد  رادقم 10000 (  هب  تکرش  یاهرابنا  رد  ای  نویماک و  یور  رب  یفافص  یزودرس و  ، نیزوت یریگ ، هسیک  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001451000011 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

نت 10000 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نت رازه )  هد  رادقم 10000 (  هب  تکرش  یاهرابنا  رد  ای  نویماک و  یور  رب  یفافص  یزودرس و  ، نیزوت یریگ ، هسیک  تایلمع  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916685889 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  بنج  یتشهب ، دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229081-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس6078118 هریخذ  هحفص 104)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دراه6078349 هارمه  هب  تاعالطا  زاس  هریخذ  هحفص 104)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتنس6078372 اتید  تازیهجت  هحفص 47)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یروانف6078643 یاهتخاس  ریز  تیوقت  دوبهب و  روظنم  هب  یشزادرپ  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  نیمأت 
تاعالطا

هحفص 104) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یاهرابنا6079543 رد  ای  نویماک و  یور  رب  یفافص  یزودرس و  ، نیزوت یریگ ، هسیک  تایلمع  ماجنا 
نت رازه )  هد  رادقم 10000 (  هب  تکرش 

هحفص 104) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

نتنت رازه )  )  رازه هدهد    )  ) 1000010000 رادقم   رادقم هبهب   تکرش   تکرش یاهرابنا   یاهرابنا ردرد   ایای   وو   نویماک   نویماک یور   یور ربرب   یفافص   یفافص وو   یزودرس   یزودرس ،، نیزوت نیزوت یریگ ، ، یریگ هسیک   هسیک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 136136
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دورتشه6078184 ناتسرهش  زاگ  هرادا  یدورو  برد  رد  دنب  هار  هاگتسد  بصن  هیهت و  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تفن6079420 رابنا  یقرب  دنب  هار  هاگتسد  کی  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

K40118-3001801083-A :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ینابیتشپ  رورس  هاگتسد  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/250/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7559147127 الاک -  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  مج -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

077 :: 1456و31682153 -  نفلت :: www.setadiran.ir-www.fajrjam.ir -http:\\iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
-www.shana.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137
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رهش میسن  یصصخت  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 10 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6079511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت نفلت   ( دامرف دیدزاب  لحم  زا  ناکما  تروص  رد   ) تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  صقاون  عفر  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09133128649

1101094524000020 زاین :  هرامش 
رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  200 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09133128649 نفلت   ( دامرف دیدزاب  لحم  زا  ناکما  تروص  رد   ) تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  صقاون  عفر  یشک و  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3765189364 یتسپ :  دک  رهش ،  میسن  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56751698-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56751698-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا صقاون   صقاون عفر   عفر وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 138138
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6079540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  مالعتسا  مرفو  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ  مالعتسا  مرفو  ینف  تاصخشم  قبط  چیئوس 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
1101005897000065 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Enterprise SC Digitally Signed لدم  TB 1/2 تیفرظ لانرتنیا  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ییزج  یاهتمیق  هب.دشاب  یلک  تمیق  هناماس  رد  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6078093 لیاف  قبط  زاین  حرش  هحفص 21)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6078212 هحفص 47)کر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دراه6078349 هارمه  هب  تاعالطا  زاس  هریخذ  هحفص 104)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6078450 ینابیتشپ  رورس  هاگتسد  هحفص 107)دیرخ 6  رورس  ( رورس

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

هار6078475 بصن و  دیرخ ،  دشاب .  یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6079128FortiGate 201 ددع رورس Gen10 و 2  ددع  لماش 2  - IT تازیهجت هحفص 12)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6079490 هحفص 47)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا مرفو   مرفو ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط چیئوس   چیئوس یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا مرفو   مرفو ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم  

139139
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کراپ6079509 هطوحم  رد  نیبرود  بصن  هژورپ  هحفص 84)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6079511 قاتا  صقاون  عفر  یشک و  هحفص 107)لباک  رورس  ( رورس

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

مرفو6079540 ینف  تاصخشم  قبط  چیئوس  یتسویپ  مالعتسا  مرفو  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  دراه 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  مالعتسا 

هحفص 107) رورس  ( رورس

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

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ گولاتاک  ینف و  تاصخشم  قبط  جنس  عافترا  روسنس  ددع  35 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000349 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
رادم ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   IMC 650 ینف هرامش  اههاچ  اهدس و  عافترا  شجنس  دربراک  کیتاتساوردیه  جنس  عافترا  جنس و  قمع  الاک :  مان 

تس 35 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس عافترا   عافترا روسنس   روسنس ددع   ددع 3535 ناونع : : ناونع 140140
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ گولاتاک  ینف و  تاصخشم  قبط  جنس  عافترا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000350 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
رادم ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   IMC 650 ینف هرامش  اههاچ  اهدس و  عافترا  شجنس  دربراک  کیتاتساوردیه  جنس  عافترا  جنس و  قمع  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ 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 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس جنس عافترا   عافترا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 141141

روسرپمک روسرپمک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 142142
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( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  )0106428 روسرپمک لرتنک  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002103 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   T.ONE.S یتراجت مان   SUS ST.ST.316 2-WAY SOLENOID VALVE 1 IN لدم یترارح  لدبم  یقرب  ریش  الاک :  مان 
رتسگ ترارح 

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

SUNWARD INTELLIGENT هدنزاس عجرم   WATER TEMPERATURE SENSOR یتراجت مان   SWL 3210 دراو ناس  ردول  یترارح  روسنس  الاک :  مان 
نیشام ابص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EQUIPMENT

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

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   SOLENOID ALARM DRIVER MTL5024 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
PARTS FOR J.P SAUER AND SOHN MAIN AND TOPPING UP AIR COMPRESSOR یتراجت مان   WP200 یتعنص روسرپمک  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

دید ناهج  سیمارآ  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

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

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 135 ھحفص 112 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wyskgejjatag2?user=37505&ntc=6079106
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6079106?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6079149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  هارمهب  ناریا ) تخاس   ) رتم  PH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000319 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت یامزآ  نالبس  هدننک  هضرع  عجرم   SAT یتراجت مان   SAT 502 لدم لمح  فیک  اب  هارمه  امد  روسنس  اب   ATC هربیلاکوتا یتسد  لباترپ  رتم   PH الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6079333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخششم  هارمهب  ناریا ) تخاس   ) جنس تیاده  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000318 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  لدم 60913130  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  یهاگشیامزآ  روتارتیت  هاگتسد  دربراک  جنس  تیاده  روسنس  الاک :  مان 

سیئوس
تس 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم هارمهب   هارمهب ناریا ) ) ناریا تخاس   تخاس  ) ) رتم رتم   PHPH ناونع : : ناونع 143143

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخششم   تاصخششم هارمهب   هارمهب ناریا ) ) ناریا تخاس   تخاس  ) ) جنس جنس تیاده   تیاده ناونع : : ناونع 144144

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

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

جنس6078444 عافترا  روسنس  ددع  هحفص 110)35 روسنس  ( روسنس

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

جنس6078447 عافترا  هحفص 110)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ددع6078921 یاراد 172  هاگتسد  دادعتب 20   Z4 ULTRA TERACODE لدم ریگدزد  متسیس 
لماک تازیهجت  اب  روسنس 

هحفص 99) ریگدزد  ( ریگدزد

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

روسرپمک6079106 لرتنک  متسیس  هحفص 110)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6079149 لیاف  تاصخشم  هارمهب  ناریا ) تخاس   ) رتم  PH(110 هحفص روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6079333 لیاف  تاصخششم  هارمهب  ناریا ) تخاس   ) جنس هحفص 110)تیاده  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراجاغآ 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 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیلوردیه کیلوردیه یاهلنپ   یاهلنپ قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) کیلوردیه 0106102 یاهلنپ  قیقد  رازبا  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002100 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   HUNTER یتراجت مان   atm 10/3 راشف  in 1 زیاس یمگارفاید  لصو  عطق و  مزیناکم  نلیتا  یلپ  سنج   SRV لدم یقرب  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
یرون کولب  دواد  قداص  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 44 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZOOMLION هدنزاس عجرم   ZE230-3 لیب کیلوردیه  متسیس  لرتنک  ریش  دیئونلس  دربراک  هعطق  عون  روتالوموکا  الاک :  مان 
وردوخ ناسآ  هدننک 

ددع 11 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZOOMLION هدنزاس عجرم   ZE230-3 لیب کیلوردیه  متسیس  لرتنک  ریش  دیئونلس  دربراک  هعطق  عون  روتالوموکا  الاک :  مان 
وردوخ ناسآ  هدننک 

ددع 11 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

روجل یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 0/7 تیفرظ دالوف  سنج  یکیلوردیه  یاه  متسیس  روتالوموکآ 2436328  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD150-CU3 کارتفیل بقع  دربراک  هعطق  عون  روتالوموکا  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

سراپ روتیساپاک  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   bar 0/5 راشف  Viton membrane لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
قیقد رازبا  دنیآرف  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم   MAXIMATOR هدنزاس عجرم   G لدم  air driven pump یوق راشف  پمپ  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   PS لدم لاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
عجرم  MECHANICAL PUMP AND VALVE یتراجت مان  یا  هوزر  لاصتا  عون   XD4036 لدم  in 4\3 زیاس لیتسا  نبرک  یتسد  یا  هناورپ  ریش  الاک :  مان 

رذآ یدیزیاب  میهاربا  هدننک  هضرع 
ددع 11 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   DELTA CONTROL هدنزاس عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   S21 لدم یتعنص  راشف  چوس  الاک :  مان 

ایرآ نراک  ورتپ 
ددع 55 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6079510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  برد  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
". تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  "

1101093984001362 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتلد یتراجت  مان  لدم 041  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیابوم .ددرگ  لصاح  سامت  یضاقتم ) هرادا  هدنیامن   ) یرهاط سدنهم  اب  رهظزادعب  ات 16  حبص  یرادا 7  تعاس  رد  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   " :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
"09166811080

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

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برد برد لفق   لفق ناونع : : ناونع 146146

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

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

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

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

6079646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا چیئوس  باه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000753 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-2404H3 لدم موینیتالپ  تروپ  باه 24  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

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

دشابیم تسویپ  یلیمکت  کرادم  دشابیم / هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا ینف  داهنشیپ  هئارا   / دشابیم دات  دروم  یناریا  یالاک  طقف 

روپدمحم سامت 07431921826/09173424547 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222089-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتنس6078372 اتید  تازیهجت  هحفص 47)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6078395 هحفص 47)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6078406 کرادمو  تسیل  قبط  یرارطضا  قربو  یرتویپماک  هکبش  هحفص 47)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیلوردیه6078535 یاهلنپ  قیقد  رازبا  هحفص 114)تاودا  چیئوس  ( چیئوس

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

6079012 - هاگتسد کی  چیئوس  هاگتسد -  کی  ناوخ  دکراب  هاگتسد -  رتنیرپ 6   - هاگتسد رتویپماک 8 
هاگتسد کی  رکیپسا 

هحفص 47) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6079073HDMI تروپ رتیلپسا 4  هحفص 47)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاعالطا6079428 یروانف  دحاو  تساوخرد  هب  یرتویپماک  هکبش  تروپ  چیئوس 24 هاگتسد  دیرخ 5  هحفص 47) * هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

برد6079510 هحفص 114)لفق  چیئوس  ( چیئوس

یناریا یناریا چیئوس   چیئوس باه   باه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147

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

مرفو6079540 ینف  تاصخشم  قبط  چیئوس  یتسویپ  مالعتسا  مرفو  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  دراه 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  مالعتسا 

هحفص 107) رورس  ( رورس

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

6079601C3750G-12S-S لدم تروپ  یرون 12  ربیف  هحفص 47)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یناریا6079646 چیئوس  باه  هحفص 114)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6078799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگراب لیمکت و  یتسویپ  لیاف.هباشم  دک  ناریا  یاراد.یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  NEW وکسیس چوسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ.دریگ  ماجنا  یتسویپ  لیاف  ساسارب  یزاذگ  تمیق.دوش 

1101091631000163 زاین :  هرامش 
نادهاز ص   ءایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراجت رابوسآ   ASR یتراجت مان   ACH-FR602T1-IO-M لدم  BTU 55000 تیفرظ یشیامرگ  یشیامرس  هداتسیا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یزاذگ تمیق.دوش  یرازگراب  لیمکت و  یتسویپ  لیاف.هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا.یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  NEW وکسیس چوسدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپ.دریگ  ماجنا  یتسویپ  لیاف  ساسارب 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ص )  ) ءایبنلا متاخ  ناتسرامیب  متاخ _  نادیم  مج _  ماج  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9815733769

33220501-054  ، 33223001-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220504-054 :: 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

کیلوردیه6078535 یاهلنپ  قیقد  رازبا  هحفص 114)تاودا  چیئوس  ( چیئوس

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

یشیامرگ6078799 یشیامرس  هداتسیا  یزاگ  هحفص 118)رلوک  چوس  ( چوس

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

6079601C3750G-12S-S لدم تروپ  یرون 12  ربیف  هحفص 47)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یشیامرگ یشیامرگ یشیامرس   یشیامرس هداتسیا   هداتسیا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قباطم  افرص   XU 305 لدم ویناس  روتکژورپ  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003909000020 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OSRAM هدنزاس عجرم   OSRAM یتراجت مان  لدم 64571   W 800 ناوت روتکژورپ  لاتیجید  ریغ  نژولاه  پمال  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص 
ددع 10 دادعت : 

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

یتسویپ کرادم  قباطم  افرص   XU 305 لدم ویناس  روتکژورپ  پمال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619911367 یتسپ :  دک  یسدنهم ،  ینف و  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505704-045  ، 33517379-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33517379-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک6078456 نلاس  توص  هحفص 19)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم6078649 هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 84)جیکپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ویناس6079492 روتکژورپ  هحفص 119)پمال  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ویناس ویناس روتکژورپ   روتکژورپ پمال   پمال ناونع : : ناونع 149149

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

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

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

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

6078097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  رد  تاصخشم  قبط  گنیروتینام  لاتیف  ذغاک  ددع   200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000703 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BLUMBERG یتراجت مان  یگرب  یذغاک 200  هتسب   MT-325 لدم گنیروتینام  لاتیف  یکدی  ذغاک  الاک :  مان 

بطاسرپ
هتسب 1 دادعت : 

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

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکشر  هدهع  رب  لاسرا  لمح و  هنیزه 
دشاب تسیل  قبط  امتح  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل ردرد   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط گنیروتینام   گنیروتینام لاتیف   لاتیف ذغاک   ذغاک ددع   ددع   2 00200 ناونع : : ناونع 150150

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

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

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

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

6078193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948012  هرامش  روتینام ) الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985007726 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  17755DFX لدم  in 17 زیاس یپمال  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روتینام روتینام )) الاک   الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهناتسرامیب تهج  دروبیک  سوم و  روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094098000024 زاین :  هرامش 

دنجریب ینامرد  تامدخو  یکشزپ   هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20MK400H لدم  in 19/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
مامتها یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وسارف  هدنزاس  عجرم   BEYOND یتراجت مان  لدم 4420  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

هنایار
تس 6 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم یاه  الاک  ریاس  تمیق  داهنشیپ  زا  افطل  دشاب  یم  هاگشناد  تساوخرد  قباطم  اقیقد  هدراودک  ناریا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مالساب ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  تخادرپ  تکرش  هجو  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  هتفه  هس  ات  روتکاف  هیوست  انمض  .دامرف  یراددوخ 

9717853577 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرافغ  نابایخ  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32395607-056  ، 32381519-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32381509-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهناتسرامیب اهناتسرامیب تهج   تهج دروبیک   دروبیک وو   سوم   سوم وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 152152
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948003  هرامش  رتویپماکورکیم ) روتینام و  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101093985007723 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیا  یتراجت  مان   ASPIRE ONE لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کوب کوب تون   تون هارمه   هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 153153
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  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 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورتکلا تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000550 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MED LINKET یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   V0014A لدم لاسگرزب  یبسچ  فرصم  رابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

نایناریا زیهجت  ابص 
هتسب 45,000 دادعت : 

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

دوش تبث  ددع  هب  دادعت  - دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - ههام 8 تخادرپ

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورتکلا دورتکلا تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 154154
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام طسوت  ههام  کی  تخادرپ  ناریدلگ و  تکرش  لماک  تنامض  اب  ناتسرامیب  رد  لیوحت  دک  ناریا  قبط  روتینام  ددع  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ناتسرامیب

1101005950000069 زاین :  هرامش 
نارهت یوضر  تعیرش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

 . ناتسرامیب یلام  طسوت  ههام  کی  تخادرپ  ناریدلگ و  تکرش  لماک  تنامض  اب  ناتسرامیب  رد  لیوحت  دک  ناریا  قبط  روتینام  ددع  10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1385664451 یتسپ :  دک  یوضر ،  تعیرش  ناتسرامیب  یراکش  مکی  هاگیا  یوربور  یبونج  دابآرهم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66690348-021  ، 66636801-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66612131-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام طسوت   طسوت ههام   ههام کیکی   تخادرپ   تخادرپ وو   ناریدلگ   ناریدلگ تکرش   تکرش لماک   لماک تنامض   تنامض اباب   ناتسرامیب   ناتسرامیب ردرد   لیوحت   لیوحت دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط روتینام   روتینام ددع   ددع 1010 ناونع : : ناونع
 . . ناتسرامیب ناتسرامیب

155155
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراباب هارمه  مالقا  هیلک  یارب  دحاو  تمیق  جرد  اب  تسویپ  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  اب  یرتویپماک  یبناج  مزاول  مالقا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ 

1101092197000230 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MK400H لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن تکرش  یناگرزاب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  الاک -  لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 30  ربتعم -  بسک  هناورپ  اب  یلم  تراک  یپک  ای  یمسر و  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ و  یاهگرب  هدهاشم  هدننک -  نیمات  هدهعب  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  زیربت - 

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگنز عیزوت  روتامروفسنارت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/4319 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6078510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 11  هب  گنوسماس  روتینام  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

02433791540 :: نفلت :: www.ttzci.cimنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 156156

هاگتسد هاگتسد   1 11 1 دادعت   دادعت هبهب   گنوسماس   گنوسماس روتینام   روتینام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 157157

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

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

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

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

6078623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S22F350FH لدم گنوسماس  چنیا  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000286 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زاین یلک  حرش  - 

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

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

یراک ور ز  هیفصت 10  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6078833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا..تسویپ  گرب  قبط  رتنیرپو  روتینامو  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000949 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ههامکی  تخادرپ  زاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

S22F350FHS22F350FH  لدم لدم گنوسماس   گنوسماس چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 158158

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا..تسویپ   دکناریا..تسویپ گرب   گرب قبط   قبط رتنیرپو   رتنیرپو روتینامو   روتینامو سیک   سیک ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

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

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

6078901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هیهت  لیاسو  تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000257 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   PHASEIN هدنزاس عجرم   IRMA CO2 لدم گنیروتینام   optic بورپ الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09153325524 یگنهامه سامت  هرامش  فاوخ  نمهب  ناتسرامیب 22  رابنا  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ ددرگ هیهت   هیهت لیاسو   لیاسو تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ناونع : : ناونع 160160

لانرتسکا لانرتسکا دراه   دراه وو   روتینام   روتینام وو   روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو وو   رگپاچ   رگپاچ وو   لیابوم   لیابوم یشوگ   یشوگ وو   تلبت   تلبت وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینف و یاهناتسرنه  تهج  لانرتسکا  درله  روتینام و  روتکژرپ و  وئدیو  رگپاچ و  لیایوم و  یشوگ  تلبت و  رتویپماک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درونجب شنادراک 

1101095022000009 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  شرورپ  شزومآ و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراپ تراجت  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   TF101 لدم تلبت  یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
قرش شزادرپ  هارمه  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LENOVO هدنزاس عجرم  وونل  یتراجت  مان   Tab7 لدم تلبت  یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 

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

ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS2TSJ35T لدم  TB 2 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 

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

یدمحاریم بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   MUSHREF TRADING L L L یتراجت مان   15x30x80 cm زیاس  MUSHREF لدم روتکژرپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
یریپ تفه 

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

بجاح ربونص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   LBP3010 لدم دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
این تقادص  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یپ  چا  یتراجت  مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

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

رایس تاطابترا  نونف  تکرش  هدنزاس  عجرم  لدم 25  لیابوم  لسن 2/5   TCH 960 عون  TRC الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لقن و  لمح و  هنیزه  دشاب .  یم  لوبق  لباق  یتسویپ  تسیل  قبط  طقف  هدش  هتساوخ  یالاک  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  رب  رابنا  هب  الاک  کلاس 

9416734335 یتسپ :  دک  درونجب ،  شرورپ  شزومآ و  هرادا  همئالاداوج .  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222606-058  ، 32221710-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228264-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(all in one msi 242p(i3.ram8 رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
asus 239h روتینام

1101001469001245 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   AP2000 لدم  All in One هنایار الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(all in one msi 242p(i3.ram8 رتویپماک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
asus 239h روتینام

نیارفسا یتعنص  عمتجم  برد  لیوحت 
هزور هیوست 20 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام رتویپماک -  -  رتویپماک ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یتایلام  روما  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 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدام یتناراگ  اب  ناریا  دیلوت   LG 24MK430H روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000153000015 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  مرف  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613657979 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتایلام  وما  لک  هرادا  یرتسگداد  نابایخ  ادهش  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31279000-45  ، 33249506-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249507-045 :: 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

یتسویپ6078097 تسیل  رد  تاصخشم  قبط  گنیروتینام  لاتیف  ذغاک  ددع  هحفص 119)200  روتینام  ( روتینام

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

6078193( روتینام الاک ( هحفص 119)حرش  روتینام  ( روتینام

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

اهناتسرامیب6078229 تهج  دروبیک  سوم و  هحفص 119)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

کوب6078244 تون  هارمه  هحفص 119)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

دورتکلا6078340 هحفص 119)تسچ  روتینام  ( روتینام

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

ناریدلگ و6078381 تکرش  لماک  تنامض  اب  ناتسرامیب  رد  لیوحت  دک  ناریا  قبط  روتینام  ددع  10
 . ناتسرامیب یلام  طسوت  ههام  کی  تخادرپ 

هحفص 119) روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6078437 یبناج  مزاول  هحفص 119)مالقا و  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6078510 دادعت 11  هب  گنوسماس  روتینام  هحفص 119)نیمات  روتینام  ( روتینام

ناریدام ناریدام یتناراگ   یتناراگ اباب   ناریا   ناریا دیلوت   دیلوت   LG 24MK430HLG 24MK430H  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6078623S22F350FH لدم گنوسماس  چنیا  هحفص 119)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6078632 تاصخشم  قباطم  روتینام  هحفص 30)رتویپماک و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسا6078833 هباشم  دکناریا..تسویپ  گرب  قبط  رتنیرپو  روتینامو  هحفص 119)سیک  روتینام  ( روتینام

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

ددرگ6078901 هیهت  لیاسو  تساوخرد  هحفص 119)قبط  روتینام  ( روتینام

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

اه6079255 تسپ  نویساموتا  تهج  مزال  تاقلعتم  روتینام و  هحفص 30)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لانرتسکا6079397 دراه  روتینام و  روتکژرپ و  وئدیو  رگپاچ و  لیابوم و  یشوگ  تلبت و  رتویپماک و  هحفص 119)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6079405 هحفص 119)رتویپماک -  روتینام  ( روتینام

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

ناریدام6079537 یتناراگ  اب  ناریا  دیلوت   LG 24MK430H هحفص 119)روتینام روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

تسا6078173 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6078202 تسیل  قبط  مزال  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 84)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6078879 ینف  تاصخشم  یط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  یاه  هحفص 84)نیبروددیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6079487 ریاس  مادیپسا و  هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کراپ6079509 هطوحم  رد  نیبرود  بصن  هژورپ  هحفص 84)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   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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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6079222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  کالم  هباشم و  دک  ناریا  .دشاب  یم  یمازلا  رازفا  مرن  هیلوا   DRAFT هئارا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000572 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   GUANGZHOU TOFEE هدنزاس عجرم   GUANGZHOU TOFEE یتراجت مان   EJH لدم یهاگشیامزآ   HCHO و TVOC زاگ روزیلانآ  الاک :  مان 

رتسگ نایرآ  زاویا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3137245-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: 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

تسویپ6078093 لیاف  قبط  زاین  حرش  هحفص 21)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنیالک6078310 یارب 400   corporate-sd هخسن شیوداپ  سوریو  هحفص 21)یتنآدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6078385AUTROSAFE CONFIG TOOL رازفا هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم6078828 رد  رقتسم  یا  هکبش  تازیهجت   firm ware تفایرد تهج  تن  یتروف  هلاسکی  تناکا 
هداد

هحفص 47) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یلام و6078945 یرادباسح  رازفا  مرن  یرتشم و  تایلمع  تاعالطا و  لیهست  تهج  رد  تنامض  قودنص 
تباث یئاراد  دزمتسد  قوقح و  یرادهنازخ 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سسنیال6079015 یتراظن 300  یاهنیبرود  تیریدم  رازفا  مرن  هخسن  کی  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6079058GALEP 32 رازفا هحفص 30)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6079216EDR هخسن هخسن ADVANCE و 20  دادعت 250  هب  یاکسارپسک  سوریو  هحفص 21)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ   HCHOHCHO وو     TVOCTVOC  زاگ زاگ روزیلانآ   روزیلانآ ناونع : : ناونع 164164

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

یهاگشیامزآ6079222  HCHO و TVOC زاگ هحفص 132)روزیلانآ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

اه و6079414 ¬ نیبرود هیلک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  هئارا 
.تسویپ تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  تسارح  یریوصت  تراظن  زکرم 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6079530Ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  یا  هخسن  ینامزاس 350  سوریو  یتنا  هحفص 21)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتامدخ 60795491517 دکرب  ینتبم  یمدرم  تاطابترا  هچراپکی  متسیس  یزادنا  هار  رازفا  هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6078258 تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ  هحفص 70)ریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اه و6079414 ¬ نیبرود هیلک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  هئارا 
.تسویپ تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  تسارح  یریوصت  تراظن  زکرم 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لانرتسکا6079397 دراه  روتینام و  روتکژرپ و  وئدیو  رگپاچ و  لیابوم و  یشوگ  تلبت و  رتویپماک و  هحفص 119)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 135 ھحفص 134 

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


(( 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

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6078522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HITACHI-CP-EX250N یچاتیه روتکزورپ  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090777000043 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ینامرهم تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  یچاتیه  یتراجت  مان   CP-X1 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  دش  دهاوخ  تخادرپ  دعب  زور  یس  الاک  لیوحت  دعب  لوپ  هدش  هتشون  زاین  یلک  حرش  رد  اقیقد  تساوخرد  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپدشابیم 

5619911368 یتسپ :  دک  هیاپ ،  مولع  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505182-045  ، 33514023-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514023-045 :: 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

6078522HITACHI-CP-EX250N یچاتیه روتکژورپ  هحفص 134)ویدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

لانرتسکا6079397 دراه  روتینام و  روتکژرپ و  وئدیو  رگپاچ و  لیابوم و  یشوگ  تلبت و  رتویپماک و  هحفص 119)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( 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

یدالوف6079652 یقرب  هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 19) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

HITACHI -CP-EX250NHITACHI -CP-EX250N  یچاتیه یچاتیه روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 165165

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