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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 8

140 1140 1 یدید     88 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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   227,050هکس , 000227,050 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   408رالد , 080408 تاراما080, تاراما مهرد   116مهرد ,9001 16 , 900

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   227,060هکس , 000227,060 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   292رالد ,500292 سیئوس500, سیئوس کنارف   470کنارف , 000470 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 130هکس , 000 , 000130 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   32رالد 1 , 00032 1 , ناتسبرع000 ناتسبرع لایر   1لایر 15 ,750115 ,750

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 100هکس , 000 , 000100 , 000 , وروی000 ژورن459,660459,660وروی ژورن نورک   ,44,00044نورک 000

رایع رایع   1818 یالط   ,19یالط 1 13, 00019, 1 13, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ523,810523,810دنوپ نپاژ نینی   دصکی   325,420325,420دصکی

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8181 ))

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

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

زا 78 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 78 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

زا 78 ھحفص 3 
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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 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

زا 78 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 16  ات   1401/10/07

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091546 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

IT تازیهجت دیرخ  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 2.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 56 یماظتنا ، یورین  هارراهچ  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  یناشن  هب  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  راذگ  : هصقانم  :: سردآ سردآ

88782132 :: نفلت :: www.nlho.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/54 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tpww.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GIS ییایفارغج تاعالطا  متسیس  یناسر  زور  هب  تامدخ  ماجنا  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن6092528 یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب   ، یزادنا هار  بصن ،  هحفص 7)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ITIT تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 11

GISGIS ییایفارغج   ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا متسیس   متسیس یناسر   یناسر زور   زور هبهب   تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 78 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091245 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 94.435.488.000  ناریا -  یانیمولآ  دیلوت  عمتجم  سیلکن )  ) دحاو 21 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

2001090392000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:01عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091864 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  قیرح  یافطا  هژورپ  ارجا  دیرخ و  دراد  دصق  روباشین  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنک  راذگاو  راد  تیحالص  ربتعم و  یاه  تکرش  هب 

یوضر  ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناشن  شتآ  نامزاس  زا  زوجم  یاراد  یراکنامیپ و  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

10,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/12/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رویرهش 8 نابایخ 17  روباشین   ، 9314815163 یتسپ :  دک  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عمتجم عمتجم سیلکن ) ) سیلکن  ) ) 2 12 1 دحاو   دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

رلکنیرپسا رلکنیرپسا یناراب ) ) یناراب )) راکدوخ راکدوخ قیرح   قیرح یافطا   یافطا ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 78 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6091546IT تازیهجت دیرخ  هحفص 5)نیمأت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000126 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092528 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  رضخ  هداج  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب   ، یزادنا هار  بصن ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآ  رضخ  هداج  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب   ، یزادنا هار  بصن ،  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
31,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

1 رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادرب ،  ،  یرادرب هرهب   هرهب  ، ، یزادنا یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 78 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000132 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092530 :: هرازه هرازه :: 1401/10/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ  تمرمو  بصن  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لیردراگ  تمرمو  بصن  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   60,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیردراگ لیردراگ تمرمو   تمرمو بصن   بصن هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 78 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a6un9w2e4u22f?user=37505&ntc=6092530
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6092530?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2101158 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nicico.com :: عبنم ردعبنم یهگآ  جرد  خیرات  زا  سپ  زور  تدم 14  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرسارس همانزور 

6091243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  یتظافح  متسیس  قرب و  هکبش  تاریمعت  یرادهگن و  هرادا  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : راک رصتخم  حرش 

هارمهب ییارجا  یاه  هشقن  اب  قباطم  همشچرس  سم  عمتجم  یتظافح  متسیس  قرب و  هکبش  تاریمعت  یرادهگن و  هرادا  نامتخاس  ثادحا  تایلمع  هیلک  ماجنا 
: دشابیم لیذ  حرش  هب  قرب  کیناکم و  تاسیسات 

.دادرارق غالبا  خیرات  زا  یسمش ) هام   23  ) زور  700 راک : ماجنا  تدم 
نامرک ناتسا  رد  عقاو  همشچرس ، سم  عمتجم  ناجنسفر ، ناتسرهش  یرتمولیک   50 راک : ماجنا  لحم 

رد تکرش  یکناب  همانتنامض  هئارا  ییاناوت  ندوب  اراد  .هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  نامتخاس  هینبا و  هتشر  رد  یراکنامیپ  هبتر 4  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اهتیاس و بو  رد  هصقانم  نیا  هب  طوبرم  یاهیهگآ  جرد  یاه  هنیزه  هیل  .تمیق  داهنشیپ  هئارا  نامز  رد  لایر ) درایلیم  لهچ   ) لایر لداعم 40,000,000,000  هصقانم 

زا سپ  دشاب و  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  ناریا  سم  عیانص  یلم  تکرش  یمومع  طباور  یعامتجا و  روما  زا  مالعتسا  زا  سپ  یناتسا  یرسارس و  یاههمانزور 
.دش دهاوخ  رسک  راکنامیپ  تابلاطم  زا  دادرارق  داقعنا 

:: سردآ سردآ

03434303424 :: نفلت :: dargah.nicico.comنفلت 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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091332 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولیگهک و ناتسا  رد  هیولیگهک  ناراسچگ و  یاهناتسرهش  یاه  هاگتسیا  زا  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تسا یمازلا  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  تسیل  رودنو  رد  نتشاد  رارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  دحاو  هرامش 2 ٬  نامتخاس  ناتسا ٬  زاگ  تکرش  نارادهار ٬ نبایخ  یاهتنا  یرهطم ٬ نابایخ  جوسای ٬  دمحاریوب ٬ هیولیگهک و  تفایرد :   :: 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

یتظافح یتظافح متسیس   متسیس وو   قرب   قرب هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 77

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا زازا   دروم   دروم ودود   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 78 ھحفص 9 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000141 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092531 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم ) دیدجت  ) دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هصقانم ) دیدجت  ) دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
36,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

1 رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عمتجم6091245 سیلکن )  ) دحاو 21 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن6092528 یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب   ، یزادنا هار  بصن ،  هحفص 7)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نکاما نکاما هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 23 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091373 :: 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 

1101091734000051 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 : 

1401/10/13 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fingerfinger  لاتیجید لاتیجید لفق   لفق ناونع : : ناونع 1010
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نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 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

6091936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  کرادم  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000070 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی رثکادح  هیوست...دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  باهذ  بایا و  --- یتسویپ لیاف  قبط  کرادم  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کرادم   کرادم نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاریمعت.هنت یراکشارت   . لیبوم یساش  یپوت  حالصا.لیبوم  یساش  تاحفص  یراکشارت  دروم  راهچ   2196 بوکریز یاهبرد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کج هعومجم  حالصا  ریمعت - یجنرب  نوتسیپ  روتکلفر -

1101001333000234 زاین :  هرامش 
ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هزاس عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  اهوردوخ  تازیهجت و  تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  عماج  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ایرآ رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه  هزاس  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدازیلع یاقآ  دامرف 04134492587  لصاح  سامت  ریز  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  دشاب .  یم  یمازلا  هاگتسد  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440051-041  ، 34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاریمعت.هنت تاریمعت.هنت یراکشارت   یراکشارت  . . لیبوم لیبوم یساش   یساش یپوت   یپوت حالصا.لیبوم   حالصا.لیبوم یساش   یساش تاحفص   تاحفص یراکشارت   یراکشارت دروم   دروم راهچ   راهچ   2 1962 196 بوکریز بوکریز یاهبرد   یاهبرد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
کجکج هعومجم   هعومجم حالصا   حالصا ریمعت - - ریمعت یجنرب   یجنرب نوتسیپ   نوتسیپ روتکلفر - - روتکلفر

1212
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یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون 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

6092022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوسنک ریراک +  هدافتسا 250  زوجم  اب   AM padvish antivirus corporate هکبش تحت  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتیریدم

1101001059000045 زاین :  هرامش 
ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

هب فطل  یتیریدم  لوسنک  ریراک +  هدافتسا 250  زوجم  اب   AM padvish antivirus corporate هکبش تحت  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعجارم  تسویپ  لیف 

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 + + ریراک ریراک   250250 هدافتسا   هدافتسا زوجم   زوجم اباب     AM AM padvish antivirus  padvish antivirus  corporatecorporate هکبش   هکبش تحت   تحت هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یتیریدم یتیریدم لوسنک   لوسنک
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ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6092556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک عمج  مزاول  ردنلیس 2196  کیلوردیه 2193  پمپ  یاهپمپ 2196  یاه  هطساو  کیتامونپ 631  متسیس  حالصا  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریمعت  لیبوم  یساش   2196

1101001333000233 زاین :  هرامش 
ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هراتس عمتجم  هدنزاس  عجرم  یراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  اهوردوخ  تازیهجت و  تالا و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  عماج  بو  تحت  رازفا  مرن  هسب  الاک :  مان 
ایرآ رتسپ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه  هزاس  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  رتسگوترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت ریز  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  دشاب .  یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   - دشاب یم  یمازلا  هاگتسد  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیلع یاقآ  دامرف 04134492587  لصاح 

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440051-041  ، 34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: 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

رتم6092161 لباک 200 cat6 utp و  وئن سنسیال  1143و  نژیو کیاه  هحفص 46)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

2 1962 196 هدننک   هدننک عمج   عمج مزاول   مزاول   2 1962 196 ردنلیس   ردنلیس   2 1932 کیلوردیه  193 کیلوردیه پمپ   پمپ   2 1962 196 یاهپمپ   یاهپمپ یاه   یاه هطساو   هطساو   631631 کیتامونپ   کیتامونپ متسیس   متسیس حالصا   حالصا وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
ریمعت ریمعت لیبوم   لیبوم یساش   یساش
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دهشم یرادرهش  زبس  یاضف  اهکراپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091235 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ماخزا برش  بآ  یزاس  ادج  هکبش  لاقتنا  طخ  شیاپ  لرتنک و  متسیس  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامزاس هناخریبد  ییابطابط 7  یضاق  شبن   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6091541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش روماریاسو  یهاچرس  یقرب  تاسیسات  لرتنکو  تراظن   ، کینورتکلا تظافح  دنمشوه  یاه  متسیس  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه

1101007001000326 زاین :  هرامش 
صاخ یماهس  نادمه  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1402/01/08 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادمه ناتسرهش  روماریاسو  یهاچرس  یقرب  تاسیسات  لرتنکو  تراظن   ، کینورتکلا تظافح  دنمشوه  یاه  متسیس  بصنو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515914478 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لاوحا - تبث  هرادا  بنج  همیب - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38219872-081  ، 38219871-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38219870-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ یزاس   یزاس ادج   ادج هکبش   هکبش لاقتنا   لاقتنا طخطخ   شیاپ   شیاپ وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1515

یهاچرس یهاچرس یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات لرتنک   لرتنک وو   تراظن   تراظن  ، ، کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616
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ناریا شونهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BEHIR-400-440224 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-10-12هرامش عورش 07-10-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6091685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویارد 1045 وورس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1874-14011312 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6091877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدرشف یاوه  صوصخم  - چنیا 3/4 لاصتا عون  - راب 40-20 یریگ هزادنا  جنر  )SDM18 لدم  - Nuova Fima دنرب لاتیجید - چیئوس - رشرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

10451045 ویارد   ویارد وورس   وورس ناونع : : ناونع 1717

یاوه یاوه صوصخم   صوصخم -- چنیا چنیا 3/43/4 لاصتا لاصتا عون   عون -- راب راب 4040 -- 2 020 یریگ یریگ هزادنا   هزادنا جنر   جنر )) SDM18SDM18 لدم   لدم  -  - Nuova FimaNuova Fima دنرب   دنرب لاتیجید - - لاتیجید چیئوس - - چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع
(( هدرشف هدرشف
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره 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

6092106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   . تسویپ تسیل  قبط   WBT GAS DETECTION SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297001364 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571045-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WBT GAS DETECTION SYSTEMWBT GAS DETECTION SYSTEM ناونع : : ناونع 1919
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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 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   HMI تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  تسویپ  دادرارق  داقعنا 

1101092447001185 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیالوئز سراپ  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   TP177A لدم  HMI لرتنک لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: 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 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   ( MAGNUM XT-90 چیئوس (  یتمیسکورپ  لخاد  تخاس  یزاس و  یموب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005661 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جیهال نراک  یدیما  یزاس  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AUTONICS یتراجت مان   PROXIMITY PR18-8DP لدم یتعنص  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 99 دادعت : 
1402/10/08 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب لمح  هاگشیامزآ و  یزادنا و  هار  تست و  یاه  هنیزه  هیلک.دشاب  یم  دات  دروم  یلخاد  ناگدنزاس  طسوت  افرص " لخاد و  تخاس  یالاک  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدیدرگ  هیارا  تسویپب  تساوخرد  لماک  ینف  تاعالطا  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  هدننک  دیلوت  هدهع 

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

1312271-0773  ، 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

HMIHMI لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 2020

یتعنص یتعنص یتیمیسگارپ   یتیمیسگارپ چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2 12 1
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلکزاین دروم  ( هداتفاراکزاو بویعم  ) یفرصمریغو یفرصم  تاعطق  هیلک  ضیوعتودیرخ  ، ارجا ، نویساربیلاک ریمعت ، ، یرادهگن ، ظفح تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسیا تاقحلمو 7  تازیهجتو  اهرزیالانآ 
1101005265000046 زاین :  هرامش 

جرک یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدومن هعلاطم  ار  تسویپ  یاه  لیاف  یمامت  تسیابیم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یرازگراب  هدومن و  تکرش  اضما  رهم و  هب  روهمم  لیمکت ، ار  ءاهب  مالعتسا  مرف  تسیابیم  هدننک  تکرش 

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

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

32279112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو اهرزیالانآ   اهرزیالانآ هیلک   هیلک زاین   زاین دروم   دروم یفرصمریغ   یفرصمریغ وو   یفرصم   یفرصم تاعطق   تاعطق هیلک   هیلک ضیوعت   ضیوعت وو   دیرخ   دیرخ ارجا ، ، ارجا ،، نویساربیلاک نویساربیلاک ریمعت ، ، ریمعت ،، یرادهگن یرادهگن ظفح ، ، ظفح ناونع : : ناونع
یسانشوه یسانشوه هاگتسیا   هاگتسیا تازیهجت   تازیهجت

2222
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ناردنزام ناتسا  یزرواشک  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6091445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم نامتخاس  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004282000037 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب  یرس   1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815613541 یتسپ :  دک  مشش ،  بالقنا  شبن  بالقنا -  خ  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352591-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352591-011 :: 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

درگنسوس ینامرد  زکرم   :: 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

6091696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوکسم نامتخاسو  زکرم  قرب  یاهولبات  یزاسهبو  قیرحءافطاو  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصندیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091740000032 زاین :  هرامش 

درگنسوس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس یتسویپ  کرادم  رد  سامت  هرامشو  تکرش  یلصا  رهم  اب  هدش  رهم  تکرش  لماک  کرادم  اب  هارمهو  لیمکت  تمیقزیلاناو  دادرارق  مرفافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتایبع نسح   09169072490 .دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  تروص  نیا  ریغرد  - ددرگ یرازگراب 

6155753657 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  بنج  داهج  راولب  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36744156-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36744156-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2323

ینوکسم ینوکسم نامتخاس   نامتخاس وو   زکرم   زکرم قرب   قرب یاهولبات   یاهولبات یزاسهب   یزاسهب وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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انیس نبا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6091707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091702000085 زاین :  هرامش 

نافلد انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کارا یزاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   ACT-8 لدم نوز  قیرح 8  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نافلد رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدهاشم  لباق  تسویپ  کرادم  رد  زاین  دروم  مالقا  ریاس 

دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ 

6831983114 یتسپ :  دک  دابآ ،  هفیلخ  یاتسور  هداج  فرط  هب  ملعم  نابایخ  دابآرون  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728003-066  ، 32728001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728006-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیر ین  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FM200 قیرح افطا  متسیس  یا  هرود  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092731000003 زاین :  هرامش 

زیر ین  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
FM200 قیرح افطا  متسیس  یا  هرود  سیورس  ریمعت و  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FM200 قیرح افطا  متسیس  یا  هرود  سیورس  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7491676398 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  سراف -  جیلخ  نابایخ  تشدرز -  دیهشراولب  زیر - ین  زیر ،  ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53830380-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53828001-071 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2525

FM200FM200 قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2626
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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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007874 زاین :  هرامش 

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

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

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

نیمات
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

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

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

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

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

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

چیوس
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

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

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

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

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

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

لنپ لنپ -- چیووس چیووس -- جیگ جیگ  - - تاتسومرت تاتسومرت -- نفنف -- روتومورتکلا روتومورتکلا ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یررهش رهشرقاب  ینامرد  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 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

6092222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاشم دک  ناریا  تسویپ  حرش  قبط  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یارجاو  یحارط  تهج  هرواشم  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091427000017 زاین :  هرامش 

یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیدات یاراد  تکرش  هدنهد  ماجنا  هدعهب  هرواشم  یبناج  یاه  هنیزه  یمامت  یمسرروتکافو  روتکاف  شیپ  ههامکیرثکادح  هیوست  یمازلادیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09190153794 اب سامت  دشاب  یناشن  شتا 

1814178793 یتسپ :  دک  یسابع ،  دیهش  هاگنامرد  تارباخم  بنج  یناقلاط  نابایخ  رهشرقاب  یررهش -  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55203464-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55203464-021 :: 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

ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

setadiran.ir :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدهوک هزیناکم  میدق  رابنا  یدازآ و  رابنا  دنولامک  یولیس  یساسا  یاهالاک  یاهرابنا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  لماک  یارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتایلام روما  هرادا  یوربور  یناقلاط  هللا  تیآ  نابایخ  کناب  هارراهچ   :: سردآ سردآ

33316381-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312799-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو یحارط   یحارط تهج   تهج هرواشم   هرواشم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2828

یساسا یساسا یاهالاک   یاهالاک یاهرابنا   یاهرابنا تهج   تهج قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fm200 زاگ یانبمرب  یکناویا  یتایلام  روما  هرادا  قرب  قاتا  رورس و  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004143000030 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GIELLE هدنزاس عجرم   GIELLE یتراجت مان   hfc-227ea لدم  fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

سراپ میلقا  نازاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامز رد  تاعالطا  یاشفا  مدع  مرف  لیمکت  تسویپ .  مرف  رد  جردنم  طباوض  طیارش و  لماک  یارجا  دشابیم .  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنگنز مناخ  راکرس  لک  هرادا  هدنیامن  اب  مزال  یگنهامه  لحم .  زا  دیدزاب 

3513671535 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  ملعم  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452471-023  ، 33439591-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439560-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6092106WBT GAS DETECTION SYSTEM(15 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب قرب قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 3030

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6091232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش اتید  لباک  قاتا  رد  بصن  نایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002108 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دریگ یم  قلعت  غلبم  لک  هبو  روتکاف  کی  تروصب  ) .دراد همیب  باسح  اصافم  هب  زاین  هزورپ  نیا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسدقم 09171344103 سدنهم  یاقآ  : هطوبرم رظان  اب  یگنهامه  ***

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36294931-071  ، 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

CABLE GAURDCABLE GAURD  بصن بصن هطوبرم - - هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   تیفرظ   تیفرظ رپرپ     ODF/OCDFODF/OCDF  کار کار بصن   بصن اتید - - اتید لباک   لباک قاتا   قاتا ردرد   بصن   بصن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3131
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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 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

6091324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنوف هارمه  هب  یتراهم  لکد  یزادنا  هار  بصن و   + G45 یتراهم لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000265 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زاوها هزاس  ایک  هدننک  هضرع  عجرم   m 18 عافترا  G45 لدم یراهم  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  تامدخ  الاک و  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 203-219  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراهم یراهم یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد ناونع : : ناونع 3232
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون 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

6091437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... هکبش و تاموزلم  هکبش ، لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000254 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یددع  نتراک 305  یدنب  هتسب  عون   legrand لدم  0.2mm عطقم حطس  یکیتسالپ  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج   cat6 utp هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع   37 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  ) ینابیتشپ تامدخ  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب   poe تیلباق اب  گیگ  تروپ 4  چیوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیئامن تقد  تسویپ  تاصخشم 
1101001072000237 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PSL 2960-24 لدم  POE تروپ هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  هب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  ) ینابیتشپ تامدخ  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب   poe تیلباق اب  گیگ  تروپ 4  چیوس 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم مرتحم  هدنشورف  هدهع  هب  یزکرم  ناتسا  یاهکرهش  تکرش  لحم  ات  لمح  هیارک  دیئامن ) تقد 

3818653194 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443105-086  ، 33443000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662389-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو هکبش   هکبش تاموزلم   تاموزلم هکبش ، ، هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3434
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دورهاش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون 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

6091689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیمرت شخباب  لاکینکت  طابترا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001535000032 زاین :  هرامش 
دورهاش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3656171311 یتسپ :  دک  دورهاش ،  هاگدورف  دهشم  هداج  رتمولیک 15  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506474-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32506360-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون 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

6091782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HDMI لباک رتیلیپسا -  روتکژورپ -  وئدیو 

1201030453000060 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

outdoor -  box mdf -  terminal -cable-key s tone-patch panel- faceoutdoor -  box mdf -  terminal -cable-key s tone-patch panel- face لانیمرت -  -  لانیمرت شخباب   شخباب لاکینکت   لاکینکت طابترا   طابترا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یکگنچ یکگنچ میرف   میرف -- palatepalate

3535

HDMIHDMI لباک   لباک رتیلیپسا -  -  رتیلیپسا روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 3636
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لیبدرا ناتسا  یزاسرهش  هار و  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 14 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6091994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003723000011 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینابیتشپ شزومآ و  بصن و  یتناراگ و  اب   pars gate NG 400 N4 یموب لاوریاف  - 

تنرتا تروپ  یاراد 8 
اتفا هیدات  یهاوگ و  یاراد 

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

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

ینابیتشپ شزومآ و  بصن و  یتناراگ و  اب   pars gate NG 400 N4 یموب لاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تنرتا تروپ  یاراد 8 

اتفا هیدات  یهاوگ و  یاراد 

5615813349 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یسرزاب  لک  هرادا  بنج  یرادا  کرهش  ناسانشراک  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741211-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741208-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموب یموب لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 78 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ftlxcsempn4dv?user=37505&ntc=6091994
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6091994?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق قبط  تسویپ  هب  مود  هقبط  یج  تارباخم  قرب و  ، هکبش ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایمارگ سدنهم   09138986289

1101003543000205 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم وو   قرب   قرب ،، هکبش هکبش ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 78 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a3r6mvkwn857x?user=37505&ntc=6092012
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6092012?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6092094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 cisco ws-c2960g-48tc-l چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  4

 cisco ws-c2960-24tc-l چیئوس
ددع  4

رتشیب 09157255025 تاحیضوت  تهج  سامت  هرامش 
1101000076000034 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9138615916 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  یکاخ -  لپ  هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38454400-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38454400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 78 ھحفص 32 
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یوضر ناسارخ  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هذنشورف  اب  لمح  هنیزه  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تسویپ  تاصخشم  قبط  لاتیجید  میسیب  جیپ  متیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004757000057 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان  لدم 1800  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لصاح  سامت  ینابر  یاقآ  نفلت 09154089068  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9133949351 یتسپ :  دک  سردم 12 ،  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6092328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  سنمیز  هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000821 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
( مدوم  ) هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید میسیب   میسیب جیپ   جیپ متیس   متیس ناونع : : ناونع 4040

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا اباب   قباطم   قباطم سنمیز   سنمیز هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 78 ھحفص 33 
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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 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

6092369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000820 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
باه الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4242

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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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6091330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  یدقن - تخادرپ  - یوسوم لضفادیس  هناخباتک  یزودنیو ) ) تایرشن کسویک  بو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003175000088 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدوواد مشاهدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  کتید  یتراجت  مان   TOUCH ROMAK T19 INch لدم یسمل  یناسر  عالطا  کسویک  هاگتسد  الاک :  مان 

یمریمس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تفایرد  دیدج  یالاک  تدوع و  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  یبویعم  تریاغم و  هنوگره  تروص  رد  - سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپ  - یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص سانشراک 09102030255  نفلت  هرامش  ددرگ -

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471612-024  ، 33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخباتک هناخباتک یزودنیو ) ) یزودنیو )) تایرشن تایرشن کسویک   کسویک بوبو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6091335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  یدقن - تخادرپ  - یوسوم لضفادیس  هناخباتک  یزودنیو ) ) ملع قاتا  کسویک  بو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003175000087 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدوواد مشاهدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  کتید  یتراجت  مان   TOUCH SAINA T32 INch لدم یسمل  یناسر  عالطا  دنتسا  کسویک  هاگتسد  الاک :  مان 

یمریمس
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تفایرد  دیدج  یالاک  تدوع و  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تریاغم  یبویعم و  هنوگره  تروصرد  - سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپ  - یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص سانشراک 09102030255  نفلت  هرامش  ددرگ -

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471612-024  ، 33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: 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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناخباتک هناخباتک یزودنیو ) ) یزودنیو )) ملع ملع قاتا   قاتا کسویک   کسویک بوبو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرون هلسلس و  ناتسرهش  یاه  لیردراگ  یروآ  عمج  تمرم و   ، ریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000118 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: 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 یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یروآ   یروآ عمج   عمج وو   تمرم   تمرم  ، ، ریمعت ریمعت 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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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000624 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش روحم  نازاس  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   20x40 mm داعبا  m 1/5 زیاس یلیفورپ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

قرش روحم  نازاس  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 mm داعبا  m 3 زیاس یلیفورپ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  اه  هیاپ  دشاب - یم  انیمولآ  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دوش - تبث  تسویپ  لیاف  رد  اه  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شخبناهج 05832605961

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605941-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 4646

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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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرط نیتال slow و  هتسهآ و  یسراف  هملک  اب  زبس  فرط  کی  هلاس - تفه  گنربش  یاراد   pvc سنج زا  تسیا  یتسد  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
stop نیتال تسیا و  یسراف  هملک  زمرق و  گنر  یاراد  رگید 

1101001491000626 زاین :  هرامش 
ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 1  یسدنهم  گنربش  اب  راد  هبل   cm 75 رطق هریاد  تسیا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شخبناهج 05832605961 هزور - تخادرپ 30  دشاب - یم  انیمولآ  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دوش - هتخاس  زاین  یلک  حرش  قبط  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605941-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/105/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23هرامش  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091874 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کدی  تازیهجت  یهدنامرف و  یاهعطاقت  دنمشوه  رلرتنک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکیفارت  تازیهجت  ناگدنشورف - 

کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف - 

کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه  هقبط  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا  ناادف  نابایخ  یاهتنا  سدقم  دهشم   :: سردآ سردآ

:: 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

گنربش گنربش یاراد   یاراد   pvcpvc سنج   سنج زازا   تسیا   تسیا یتسد   یتسد ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4747

کدی کدی تازیهجت   تازیهجت وو   یهدنامرف   یهدنامرف یاهعطاقت   یاهعطاقت دنمشوه   دنمشوه رلرتنک   رلرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 78 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lpq5mufrura44?user=37505&ntc=6091622
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6091622?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nkgmhdmveuw2s?user=37505&ntc=6091874
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6091874?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000443 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینابایخ ییا  هناوتسا  عنام  درالوب :  - 

.تسیمازلا راجفنا  دض  هوق  غارچ  تهج  تاصخضشم  هارمه  هب  لماک  ینف  داهنشیپ  هئراو  دنرب  رکذ 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ رکذ  روتکاف  شیپ  رد  اه  تمیق  زیر  .ددرگ  یلک  یرازگ  تمیق  دکناریا  کی  تحت  مالقا  یمامت  .دشاب  یناریا  تسیابیم  الاک 

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک هیحان  ینابایخ  ینتب  لوادج  یزیمآ  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000510 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32581400-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیک شیک هیحان   هیحان ینابایخ   ینابایخ ینتب   ینتب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6091366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن تهج  راک  رازبا  لیاسو و  مامت  اب  ناگیار  بصن  هنیزه  اب  یتعنص  سنف  و  چناپ )  لور  یقرب (  یدالوف  هرکرک  تخاس  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامازلا  اب  یلم  کناب  هبعش  رد 10 

1101001106000136 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هبعش 10 دادعت : 

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

کناب هبعش  رد 10  بصن  تهج  راک  رازبا  لیاسو و  مامت  اب  ناگیار  بصن  هنیزه  اب  یتعنص  سنف  و  چناپ )  لور  یقرب (  یدالوف  هرکرک  تخاس  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش تبث  اجکی  سنف )  اه و  هرکرک   ) یلک تمیق   - تسویپ تامازلا  اب  یلم 

.دوش تسویپ  کیکفت  هب  سنف  هرکرک و  تازج  روتکاف 

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: 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 تهج   تهج راک   راک رازبا   رازبا وو   لیاسو   لیاسو مامت   مامت اباب   ناگیار   ناگیار بصن   بصن هنیزه   هنیزه اباب   یتعنص   یتعنص سنف   سنف وو   چناپ )  )  چناپ لور   لور یقرب (  (  یقرب یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا اباب   یلم   یلم کناب   کناب هبعش   هبعش   1010 ردرد  

5151
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ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6091394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تانبرک یلپ  هرکرک  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000116 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ هئارا  دشاب .  یم  راتخم  هدننک  نیمات  باختنا  ای  در  رد  کناب  یتسویپ / تادنتسم  قبط   ( هرجنپ برد و  یقرب  هرکرک   ) پالور بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هتفرگ  سامت  یناوضر  سدنهم  اب 01731578436 رتشیب  تاعالطا  تهج  تسیمازلا /  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  یراک و  هموزر  یریگشیپ و  سیلپ 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6091612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  کیتاموتا  مامت  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000354 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 ینف 03134912370 لاوس  دشاب  یم  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

 ( ( هرجنپ هرجنپ وو   برد   برد یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک  ) ) پالور پالور بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

کیتاموتا کیتاموتا مامت   مامت برد   برد ناونع : : ناونع 5353

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

6091648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کین وی  کرام  تیروکس  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000225 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کین وی  کرام  تیروکس  یقرب  برد  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / دشاب کینوی  کرام  طقف   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   / دشاب یم  رتم  دودح 5.30 هشیش  ژارتمو  تل  برد 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنک یریگ  هزادنا  قیقد  یتسیاب  هدنرب  هدننک  تکرش  / .دشاب یم  هدنشورف  اب  لمحو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن   / دشاب یم  یلام  روما  لوسم  دهعت 

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: 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

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6091787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  ناهفصا  ناتسا  هپس  کناب  بعش  پالور  بصنو  تخاس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003432000080 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: 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

کین کین ویوی   کرام   کرام تیروکس   تیروکس یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 5454

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش تسیل   تسیل قبط   قبط ناهفصا   ناهفصا ناتسا   ناتسا هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش پالور   پالور بصنو   بصنو تخاس   تخاس مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5555

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

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

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

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

6092061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل افطل   ، تسویپ ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  هرابود  دات و  تسویپ 

1201005220000445 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.ددرگ یراذگراب  هرابود  دات و  تسویپ  تسیل  افطل   ، تسویپ ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ،  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  61 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرابود دات و  تسویپ  تسیل  افطل   ، تسویپ ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

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

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل افطل   افطل  ، ، تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   یدالوف   یدالوف لیر   لیر وو   تفش   تفش ،، روتوم روتوم هارمه   هارمه هبهب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک لیوحت   لیوحت وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب هرابود   هرابود وو   دات   دات

5656
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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  هک  ارجا  لحمرد  بصن  لیوحت و  اب  هناماس و  تسویپ  حرش  قباطم  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101092310000195 زاین :  هرامش 
تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 

ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  لحم  رد  بصن  لیوحت و  ات  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ و  یراذگراب  حرش  قباطم  لحمرد  بصن  اب  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  هدش  هدافسا  دکناریا  دشاب و  یم 

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33665652-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: 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

کدی6091874 تازیهجت  یهدنامرف و  یاهعطاقت  دنمشوه  رلرتنک  هحفص 36)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 5757

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 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هی هجوت  / دشابیم یرورض  تسویپ  قباطم  یلامو  ینف  داهنشیپ  قاصلا   / دشابیم هباشم  دکناریا  /3 ژاریت هب  shinkawa ملق 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرورض  مالعتسا  طیارش  طیارش 
1101092179001462 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 3 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نااسوم سانشراک   / دوش یم  دادرارق  دقع  هب  رجنم  زور  زا 30  شیب  لیوحت  نامز  هدنشورف / هدهع  هب  لمح  هنیزه  / یرابتعا تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153264789 - 06153183339

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 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

6091897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000069 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  دادرارق  نتسب  ینابیتشپ و  هتسبرادم و  نیبرود  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایردیح 09391927345 زادرپراک  یناهیک 09185940242  یاقآ  : ینف سانشراک 

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: 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

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ایبنلا متاخ  یباوختخت  ناتسرامیب 50  :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنطن ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یشک  لباک  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  رد  طیارش 

1101092385000004 زاین :  هرامش 
( ایبنالا متاخ  ) یباوختخت ناتسرامیب 50  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  بصن و ...  یشک و  لباک  تازیهجت و  تسیل  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش دیآ  لمع  هب  دیدزاب  لحم  زا  گنهامه و  ناتسرامیب   IT سانشراک اب  هتفای و  روضح  ناتسرامیب  ناکم  رد  دیاب  هدننک  تکرش  یداهنشیپ  تمیق  مالعا  زا  لبق 

یدیعس یاقآ  سامت 09138616630 

8761919145 یتسپ :  دک  نابارس ،  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222066-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54224405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ ردرد   طیارش   طیارش ناتسرامیب   ناتسرامیب هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یشک   یشک لباک   لباک وو   بصن   بصن وو   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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زربلا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  جرک  سیدرف  داینب  رد  یزادنا  هارو  بصن  تهج  لماک  تازیهجت  اب  هتسبرادم  نیبرود  یتینماو  یتظافح  روما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اب 02632547470 رتشیب  تاعالطا  درادزاین  تسویپ 

1101005294000009 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.AB-E2230 لدم تباث  زنلو  لسکیپاگم  تیفیک 2   FULL-HD بش رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرک سیدرف  ناتسرهش  داینب  رد  یزادنا  هارو  بصن  تهج  لماک  تازیهجت  اب  هتسبرادم  نیبرود  یتینماو  یتظافح  روما  ماجنا  تهج  هرادا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 02632547470 رتشیب  تاعالطا  تهج  درادزاین  تسویپ  تسیل  قبط 

3149779484 یتسپ :  دک  تیبرت ،  نابایخ  یرادا  تیاس  یناقلاط  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32547431-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32547431-026 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یتینماو   یتینماو یتظافح   یتظافح روما   روما ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب جع  رصعیلو  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

6092161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش گنهامه  سانشراکاب  تمیق  نعتزا  لبق  - تسارظندمرتم لباکو 200  cat6 utp وئن سنسیالو  1143 نژیو کیاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091874000120 زاین :  هرامش 

دنجریب جع   رصعیلوینامرد   یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   VGA30M-15 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لاصتا  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 36  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هتسب 3 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ قیفوت  سانشراکو 09155628963 یگنهامه  نفلت  هام  - 4 ات ادودح 3 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717964151 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  ناتسرامیب   - یزار یایرکز  نابایخ   - یرافغ نابایخ.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622048-056  ، 32442077-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442088-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم 200200 لباک   لباک وو     cat6  utpcat6  utp وئن وئن سنسیال   سنسیال وو   1 1431143 نژیو نژیو کیاه   کیاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6262

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنزاش ناتسرهش  کرک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ .کرک یاتسور  یرایهد  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097813000015 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  کرک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ .دشابیم یمازلا  تکرش  ءاضما  رهم و  هب  روهمم  تمیق  داهنشیپ  هگرب  یراذگراب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .دشابیم یمازلا  یرادناتسا  هیدات  یراذگراب  - 2

3864164319 یتسپ :  دک  کرک ،  یاتسور  زیرهک  هرق  شخب  دنزاش  ناتسرهش  یزکرم  ناتسا  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

58287565-086  ، 38233386-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38233386-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6091541 تاسیسات  لرتنک  تراظن و   ، کینورتکلا تظافح  دنمشوه  یاه  متسیس  بصن  هیهت و 
یهاچرس

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

تیریدم6091445 نامتخاس  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6091707 مالعا  هحفص 20)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لنپ6092120 - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - هحفص 20)روتومورتکلا قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یساسا6092411 یاهالاک  یاهرابنا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  لماک  یارجا  تایلمع  هحفص 20)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

// .کرک .کرک یاتسور   یاتسور یرایهد   یرایهد یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نوتسیب قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BSTN-1713-2045 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-10-13هرامش عورش 07-10-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6091450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ردنتامیس هناماس  رد  هدش  یراذگراب  دیرخ  مالعتسا  مرف  قباطم   ) ینمیا شفک  تفج  دیرخ 295  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6092139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتنآ  لباک  قیرح -  نالعا  تازیهجت  هکبش -  لباک  اه -  میس  لباک و  ییانشور -  غارچ  زیرپ -  دیلک و  لماش  یقرب  تازیهجت 

1101003283000068 زاین :  هرامش 
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

تسویپ لیافرد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633472-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیریدم6091445 نامتخاس  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ینمیا ینمیا شفک   شفک تفج   تفج   295295 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

کدوکدهم کدوکدهم یلک   یلک یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 78 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/59ysjzmd2numf?user=37505&ntc=6091450
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6091450?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hgprmu34st5d3?user=37505&ntc=6092139
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6092139?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینمیا6091450 شفک  تفج  هحفص 6)دیرخ 295  قیرح  ( قیرح

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

زکرم و6091696 قرب  یاهولبات  یزاسهب  قیرح و  ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
ینوکسم نامتخاس 

هحفص 20) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6091707 مالعا  هحفص 20)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رلکنیرپسا6091864 یناراب ) ) راکدوخ قیرح  هحفص 6)یافطا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6092073FM200 قیرح افطا  متسیس  یا  هرود  سیورس  هحفص 20)ریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لنپ6092120 - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - هحفص 20)روتومورتکلا قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کدوکدهم6092139 یلک  هحفص 6)یزاسزاب  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6092222 ءافطاو  مالعا  متسیس  یارجاو  یحارط  تهج  هرواشم  هحفص 20)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یساسا6092411 یاهالاک  یاهرابنا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  لماک  یارجا  تایلمع  هحفص 20)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قرب6092505 قاتا  رورس و  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هحفص 20)ارجا و  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

اه6091332 هاگتسیا  زا  دروم  ود  کینورتکلا  هحفص 8)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقرب6091541 تاسیسات  لرتنک  تراظن و   ، کینورتکلا تظافح  دنمشوه  یاه  متسیس  بصن  هیهت و 
یهاچرس

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لنپ6092120 - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - هحفص 20)روتومورتکلا قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون 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

6091924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030453000059 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
ددع  کی   iMX6060 Tube Hybrid لدم گنچوکا  رسکیم  رواپ 

ددع ود  یزیمور  نوفورکیم  هیاپ 
ددع کی   W-ONE لدم  JBL میسیب نوفورکیم  تس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6091782HDMI لباک رتیلیپسا -  روتکژورپ -  هحفص 25)وئدیو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6091897 لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 46)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تس6091924 یزیمور -  نوفورکیم  هیاپ   - iMX6060 Tube Hybrid لدم گنچوکا  رسکیم  رواپ 
W-ONE لدم  JBL میسیب نوفورکیم 

هحفص 8) نیبرود  ( نیبرود

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

دشاب6092080 یم  تسویپ  رد  طیارش  ناتسرامیب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یشک  لباک  بصن و  هحفص 46)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6092093 نیبرود  یتینماو  یتظافح  هحفص 46)روما  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتم6092161 لباک 200 cat6 utp و  وئن سنسیال  1143و  نژیو کیاه  هحفص 46)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

W-ONEW-ONE  لدم لدم   JBLJBL میسیب   میسیب نوفورکیم   نوفورکیم تستس   یزیمور -  -  یزیمور نوفورکیم   نوفورکیم هیاپ   هیاپ  -  - iMX6060  Tube HybridiMX6060  Tube Hybrid لدم   لدم گنچوکا   گنچوکا رسکیم   رسکیم رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 6666

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

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

یتراظن6092528 یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب   ، یزادنا هار  بصن ،  هحفص 7)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نکاما6092531 هتسب  رادم  یاه  هحفص 8)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6092627/ .کرک یاتسور  یرایهد  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 46)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 16هرامش خروم 1401/10/07  تعاس 8   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091499 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 4/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 56 یماظتنا ، یورین  هارراهچ  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  یناشن  هب  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس   :: سردآ سردآ

88782132 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.nlho.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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ناغماد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 cpu هدنزادرپ یزاس -  هریخذ  هظفاح  رگشیامن -  رگپاچ -  هاگشیامزآ -   lis سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090386000001 زاین :  هرامش 

ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  لیاف  رد  - 

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

1401/10/11 زاین :  خیرات 
ناغماد نانمس ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671671397 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  حتفم -  دیهش  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادناتسا   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003744000022 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1.2TB 10k sas-SFF لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613657948 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  بنج  هر - )  ) ینیمخ ماما  هارراهچ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31251130-045  ، 31251000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231082-045 :: 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

cpucpu هدنزادرپ   هدنزادرپ یزاس -  -  یزاس هریخذ   هریخذ هظفاح   هظفاح رگشیامن -  -  رگشیامن رگپاچ -  -  رگپاچ هاگشیامزآ -  -  هاگشیامزآ   lislis سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دراه   دراه ناونع : : ناونع 6969
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیالنآ6091499 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 56)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6091511cpu هدنزادرپ یزاس -  هریخذ  هظفاح  رگشیامن -  رگپاچ -  هاگشیامزآ -   lis سیک هحفص 56)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یتسویپ6092187 لیاف  قبط  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 56)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6091312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس میات  ناونع : 

14013504 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس میات   میات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 78 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/22zudkrhhm7fd?user=37505&ntc=6091312
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6091312?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001007003000183  - 213-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  زا 1401/10/11  دانسا  تفایرد   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091872 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ASUS رورس هاگتسد  هس  دادعت  یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.900.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

تاکرادت روما   32299685 :: نفلت :: setadiran.ir shirazedc.co.ir Tavanir .org.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 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

6092372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا یپ  وی  هاگتسد  کیو  هقبط  تنیباکددع 3 کیو  تعاسرپمآ  تلو 65  یرطابددع 12 تشه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005566000044 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 

نیپیلیف هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصنو تسا  یمازلاروتکاف  شیپ  لاسرا  نمضرد  سا  یپ  وی  هگاتسد  کیو  هقبط  تنیباکددع 3 کیو  تعاسرپمآ  تلو 65  یرطابددع 12 تشه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپرد  تاحیضوت  دشاب و  ینوناق  تاروسک  نودبروتکاف  شیپ  لحمرد 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  رذگ  ریز  بنج  یتشهب  دیهش  عطاقت  یناشاک  نابایخ  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5714613147

32248135-044  ، 32224804-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225249-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ASUSASUS رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد هسهس   دادعت   دادعت یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 7171

ساسا یپیپ   ویوی   هاگتسد   هاگتسد کیو   کیو هقبط   هقبط تنیباکددع  33 تنیباکددع کیو   کیو تعاسرپمآ   تعاسرپمآ   6565 تلو   تلو 1212 یرطابددع   یرطابددع تشه   تشه ناونع : : ناونع 7272
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ینیمخ یناهفصا  یفرشا  هلا  تیآ  یباوختخت  دصکی  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
رهش

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6092497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp-g10 sas ds (881507) 2.4 T رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092535000064 زاین :  هرامش 

رهش ینیمخ  یناهفصا  یفرشا  هلا  تیا  یباوختخت  دصکی  ناتسرامیب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ  * دوشیم هداد  تدوع  تیفیک  مدع  تروص  ردو  دشاب  هطوبرم  لوئسم  دات  دروم   * راد تدم  باسح  هیوست   * ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * دوش دیق  هناماس  رد  امتح  روتکاف 

8414817951 یتسپ :  دک  یلعوب ،  نابایخ  رهش - ینیمخ  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33614551-031  ، 33625081-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33625081-031 :: 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

رورس6091312 میات  هحفص 58)دیرخ  رورس  ( رورس

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

نیالنآ6091499 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 56)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6091872ASUS رورس هاگتسد  هس  دادعت  هحفص 58)یرادیرخ  رورس  ( رورس

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

یپ6092372 وی  هاگتسد  کیو  هقبط  تنیباکددع 3 کیو  تعاسرپمآ  تلو 65  یرطابددع 12 تشه 
سا

هحفص 58) رورس  ( رورس

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

رورس6092497 هحفص 58)دراه  رورس  ( رورس

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

قرب6092505 قاتا  رورس و  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هحفص 20)ارجا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 78 ھحفص 60 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6091261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ دض  لیتسا  سلنتساروسنس  هدنرادهگن  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14011575 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/09 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6091281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2023/01/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ دضدض   لیتسا   لیتسا سلنتساروسنس   سلنتساروسنس هدنرادهگن   هدنرادهگن فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7474

روسنس روسنس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 78 ھحفص 61 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6091420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154268 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ روسنس  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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6091713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یاهوردوخ  یکدی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تقد  تاصخشم  هب  تسویپ / رد  دادعت  حرش و  قبط  یلصا 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هئارا 
1101093035000792 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیرفآراک تعنص  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   2000s6876 ینف هرامش   GM ویتوموکل لانگیس  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2,608 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا و ههام / لقادح 2  یرابتعا  هدننک / نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یاه  هنیزه  یتناراگ / امامت  مالقا  دوش / تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هماتنامض گرب  یاراد 

دریگیم رارق  هایس  تسیل  رد  هدننک  نیمات  تقو  فالتا  نیا و  ریغ  رد  هدوب  راک  ماجنا  هب  مزلم  تمیق  داهنشیپ  تروص  رد 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 7676

GMGM  ویتوموکل ویتوموکل لانگیس   لانگیس هعطق   هعطق روسنس   روسنس یناشن - - یناشن شتآ   شتآ یاهوردوخ   یاهوردوخ یکدی   یکدی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7777

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

نیمار هاگورین  زاوها -  قرب  دیلوت  تیریدم  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 23 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقدرازبا روسنس  هدنهد و  ناشن  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201100374000048 زاین :  هرامش 

نیمار هاگورین  زاوها - قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

NO 9 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6145199511 یتسپ :  دک  نامیلس ،  دجسم  هداج  رتمولیک 25  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34449041-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34449186-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ6091261 دض  لیتسا  سلنتساروسنس  هدنرادهگن  فیدر  کی  هحفص 60)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6091281 هحفص 60)عاونا  روسنس  ( روسنس

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

زاگ6091420 هحفص 60)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6091713GM ویتوموکل لانگیس  هعطق  روسنس  یناشن - شتآ  یاهوردوخ  یکدی  هحفص 60)مالقا  روسنس  ( روسنس

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

لنپ6092120 - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - هحفص 20)روتومورتکلا قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیقدرازبا6092333 روسنس  هدنهد و  ناشن  هحفص 60)نیمات  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیقدرازبا قیقدرازبا روسنس   روسنس وو   هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6091266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا  nautilus ناشن :  نغور ,  / اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14012963 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نغور نغور // اوه اوه لاکیناکم   لاکیناکم راشف   راشف چیئوس   چیئوس فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   SIGNAL CONDITIONER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  دادرارق  داقعنا 

1101092447001186 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VIBRO-METER یتراجت مان   TQ402 لدم تفش  شاعترا  یریگ  هزادنا  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفش تفش شاعترا   شاعترا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یتیمیسگارپ   یتیمیسگارپ چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8080

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 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6092420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم   KVM چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000823 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 8181

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

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

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

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

6092628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ نهآ  هار  اهنزوس  نیشام  چیئوسورکیم  یوررب  ارجاو  بصنو  هدنرادهگن  یوزاب  تخاس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000061 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک  - تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  ناسارخ  نهآ  هار  اهنزوس  نیشام  چیئوسورکیم  یوررب  ارجاو  بصنو  هدنرادهگن  یوزاب  تخاس  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هارمهو 09155106536 نفلت 05132004219  هرامش  اب  یمالسالا  هقث  سدنهم  یاقآ  صوصخ  نیا  رد  طبترم  هاگآ و 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004399-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: 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

نغور6091266 / اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  فیدر  کی  هحفص 63)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6091509 هکبش 24  اتید  هحفص 25)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6091877- راب 40-20 یریگ هزادنا  جنر  )SDM18 لدم  - Nuova Fima دنرب لاتیجید - چیئوس - رشرپ 
( هدرشف یاوه  صوصخم  - چنیا 3/4 لاصتا عون 

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تفش6092070 شاعترا  یریگ  هزادنا  یتیمیسگارپ  هحفص 63)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6092094 هکبش 48  اتید  هحفص 25)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتعنص6092352 یتیمیسگارپ  هحفص 15)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6092369 هحفص 25)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6092420KVM هحفص 63)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

نهآ نهآ هار   هار اهنزوس   اهنزوس نیشام   نیشام چیئوسورکیم   چیئوسورکیم یور   یور ربرب   ارجا   ارجا وو   بصن   بصن وو   هدنرادهگن   هدنرادهگن یوزاب   یوزاب تخاس   تخاس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8282

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

نهآ6092628 هار  اهنزوس  نیشام  چیئوسورکیم  یور  رب  ارجا  بصن و  هدنرادهگن و  یوزاب  تخاس  هحفص 63)هیهت  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

6092420KVM هحفص 63)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6092374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب یرادرهش  نامتخاس  سنارفنک  نلاس  یتوص  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050272000145 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هناگدنچ 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  - سردم نابایخ  شبن  - تیالو نادیم  - لباب - ناردنزام ناتسا  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35156-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223400-011 :: 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

6091782HDMI لباک رتیلیپسا -  روتکژورپ -  هحفص 25)وئدیو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تس6091924 یزیمور -  نوفورکیم  هیاپ   - iMX6060 Tube Hybrid لدم گنچوکا  رسکیم  رواپ 
W-ONE لدم  JBL میسیب نوفورکیم 

هحفص 8) نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6092233 میسیب  جیپ  هحفص 25)متیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لباب6092374 یرادرهش  نامتخاس  سنارفنک  نلاس  یتوص  تازیهجت  هحفص 69)دیرخ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لباب لباب یرادرهش   یرادرهش نامتخاس   نامتخاس سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 78 ھحفص 69 
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رواگنک 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 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

6091658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج لا  روتینام  ددع  دیرخ 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000210 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48223051-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  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 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6091733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع 700 دراودا لگنیس  رسویدسنارت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000371 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهج هدننک  هضرع  عجرم   EDWARDS LIFESCIENCES یتراجت مان  یتایح  مئالع  روتینام  دربراک   T100209A هار کت  راشف  رسویدسنرت  هعومجم  الاک :  مان 

تراجت شرتسگ 
تس 700 دادعت : 

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

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع 700 دراودا لگنیس  رسویدسنارت  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج لالا   روتینام   روتینام ددع   ددع 1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

لگنیس لگنیس رسویدسنارت   رسویدسنارت تیک   تیک ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  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 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6091741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع دراودا 3220 لبادرسویدسنارت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000370 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهج هدننک  هضرع  عجرم   EDWARDS LIFESCIENCES یتراجت مان  یتایح  مئالع  روتینام  دربراک   T001650A هار ود  راشف  رسویدسنرت  هعومجم  الاک :  مان 

تراجت شرتسگ 
تس 3,220 دادعت : 

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

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع دراودا 3220 لبادرسویدسنارت  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراودا دراودا لبادرسویدسنارت   لبادرسویدسنارت تیک   تیک ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6091966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلق رتلوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000117 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   Cardiopack H220 لدم بلق  یکیرتکلا  یاهلانگیس  لیلحت  شیامن و  هریخذ و  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دک ) دشاب ربتعم  تخاس  یدیلوت  هناورپ  یکشزپ و  تازیهجت  لک  هرادا  تادنتسم  همیمض  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(irc

ناهبهب یکشزپ  مولع  هدکشناد  تهج 
دوش لاسرا  روتکافشیپ  ینف و  تاصخشم  گولاتاک و 

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52809265-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلق بلق رتلوه   رتلوه ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6092075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یتسیاب  الاک  رظن -  دم  تاصخشم  یاراد  اقیقد  یتناراگ و  یاراد  یناریا  الاک  - تسویپ لیاف  ربارب  روتینام  سیک و  هاگتسد  14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ددرگ لیوحت  هرادا  رابنا  هب  ررقم  نامز 

1101003790000079 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اقیقد لوا و  تسد  یتناراگ و  یاراد  یناریا  یتسیاب  الاک  - تسویپ هدش  نکسا  لیاف  طیارش  تاصخشمربارب و  روتینام  سیک و  هاگتسد  14 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  هرادا  رابنا  هب  ررقم  نامز  رد  یتسیاب  الاک.دوش  یم  عوجرم  تروص  نیا  ریغ  رد.دشاب  هتشاد  رظن  دم  تاصخشم 

7916785519 یتسپ :  دک  نایوجشناد ،  هاگباوخ  تشپ  نیطسلف  ینیمخ -  ماما  نادیم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346224-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد یتسیاب   یتسیاب الاک   الاک رظن -  -  رظن دمدم   تاصخشم   تاصخشم یاراد   یاراد اقیقد   اقیقد وو   یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد یناریا   یناریا الاک   الاک -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب روتینام   روتینام وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 1414 ناونع : : ناونع
-- ددرگ ددرگ لیوحت   لیوحت هرادا   هرادا رابنا   رابنا هبهب   ررقم   ررقم نامز   نامز
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد  دیلوت  دنمشوه  ریغ   in 50 زیاس  LED نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد  دیلوت   in 12 یگنر  CRT روتینام

 . دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم 
1101006021000028 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهنیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XS5020 لدم  in 50 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

ناریا یرادا 
هاگتسد 52 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ویوورپ یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   CM-777 لدم  in 12 یگنر  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 250 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  ساسارب  تسیاب  یم  هدش  داهنشیپ  تامدخ  الاک /  اذل  هدوب و  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  مرتحم  هدننک  نیمات  داهنشیپ  لاطبا  بجوم  داهنشیپ  ندوب  طورشم  مهبم ،  یتساوخرد و  ینف  تاصخشم  زارحا  مدع  قوف و  دراوم  تیاعر  مدع  .

4765935489 یتسپ :  دک  تقادص ،  هچوک  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42265618-011  ، 42265608-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42243480-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لخاد لخاد دیلوت   دیلوت   inin   1212 یگنر   یگنر   CRTCRT روتینام   روتینام لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت دنمشوه   دنمشوه ریغ   ریغ   inin   5050 زیاس   زیاس   LEDLED  نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 8989
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  ددع  لباترپ 5  هیاپ  ددع و  یراوید 5 هیاپ  لخاد  دیلوت   LED یگنر شیامن  هحفص  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  لیافرد  الاک  تاصخشم  هدوب  هباشم 

1101006021000029 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  ساسارب  تسیاب  یم  هدش  داهنشیپ  تامدخ  الاک /  اذل  هدوب و  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  مرتحم  هدننک  نیمات  داهنشیپ  لاطبا  بجوم  داهنشیپ  ندوب  طورشم  مهبم ،  یتساوخرد و  ینف  تاصخشم  زارحا  مدع  قوف و  دراوم  تیاعر  مدع  .

4765935489 یتسپ :  دک  تقادص ،  هچوک  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42265618-011  ، 42265608-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42243480-011 :: 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

گنیروتینام6091348 متسیس  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  هحفص 46)لوژام  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یج6091658 لا  روتینام  ددع  هحفص 69)دیرخ 10 روتینام  ( روتینام

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

لگنیس6091733 رسویدسنارت  هحفص 69)تیک  روتینام  ( روتینام

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

دراودا6091741 لبادرسویدسنارت  هحفص 69)تیک  روتینام  ( روتینام

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

بلق6091966 هحفص 69)رتلوه  روتینام  ( روتینام

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

یاراد6092075 اقیقد  یتناراگ و  یاراد  یناریا  الاک  - تسویپ لیاف  ربارب  روتینام  سیک و  هاگتسد  14
- ددرگ لیوحت  هرادا  رابنا  هب  ررقم  نامز  رد  یتسیاب  الاک  رظن -  دم  تاصخشم 

هحفص 69) روتینام  ( روتینام

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

لخاد6092089 دیلوت   in 12 یگنر  CRT روتینام لخاد  دیلوت  دنمشوه  ریغ   in 50 زیاس  LED هحفص 69)نویزیولت روتینام  ( روتینام

دکدک ناریا   ناریا ددع   ددع   55 لباترپ   لباترپ هیاپ   هیاپ وو   ددع   ددع 55 یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت   LEDLED  یگنر یگنر شیامن   شیامن هحفص   هحفص رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب تسویپ   تسویپ لیافرد   لیافرد الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم هدوب   هدوب هباشم   هباشم
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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

یراوید6092371 هیاپ  لخاد  دیلوت   LED یگنر شیامن  هحفص  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد 
دشاب تسویپ  لیافرد  الاک  تاصخشم  هدوب  هباشم  دک  ناریا  ددع  لباترپ 5  هیاپ  ددع و  5

هحفص 69) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یتسویپ6091897 لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 46)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب6092080 یم  تسویپ  رد  طیارش  ناتسرامیب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یشک  لباک  بصن و  هحفص 46)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6092093 نیبرود  یتینماو  یتظافح  هحفص 46)روما  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یناجاباب ثالث  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 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6092458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030249000057 زاین :  هرامش 

یناجاباب ثالث  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
طیارش ساسارب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  15 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یناجاباب ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هاگشناد  it دحاو دات  زا  سپو  دقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  نودب  غلابم  هب 

یتسپ دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - یلم کناب  بنج  رح -  راولب  یناجاباب -  ثالث  ناتسرهش  هاشنامرک -  ناتسا  یناجاباب ،  ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6777113596 : 

46723249-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46723245-083 :: 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

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9191
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یساش6092011 یپوت  حالصا.لیبوم  یساش  تاحفص  یراکشارت  دروم  راهچ   2196 بوکریز یاهبرد  ریمعت 
کج هعومجم  حالصا  ریمعت - یجنرب  نوتسیپ  روتکلفر - تاریمعت.هنت  یراکشارت   . لیبوم

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6092022AM padvish antivirus corporate هکبش تحت  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  نیمات 
یتیریدم لوسنک  ریراک +  هدافتسا 250  زوجم  اب 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتم6092161 لباک 200 cat6 utp و  وئن سنسیال  1143و  نژیو کیاه  هحفص 46)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتویپماک6092458 هحفص 76)متسیس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

کیلوردیه 60925562193 پمپ  یاهپمپ 2196  یاه  هطساو  کیتامونپ 631  متسیس  حالصا  ریمعت و 
ریمعت لیبوم  یساش  هدننک 2196  عمج  مزاول  ردنلیس 2196 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6092627/ .کرک یاتسور  یرایهد  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 46)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6091782HDMI لباک رتیلیپسا -  روتکژورپ -  هحفص 25)وئدیو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6091394 ( هرجنپ برد و  یقرب  هرکرک   ) پالور بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 41) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ساسا6092061 رب  یدالوف  لیر  تفش و  ، روتوم هارمه  هب  یقرب  هرکرک  لیوحت  بصن و  دیرخ ، 
.ددرگ یراذگراب  هرابود  دات و  تسویپ  تسیل  افطل   ، تسویپ ینف  تاصخشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 41) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/105/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23هرامش  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6091287 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت  لرتنک  زکرم  یراوید  رگشیامن  صوصخم   LED CHAIN دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
MAIN رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 7 -  لقادح  ینابیتشپ  تامدخ  یکتامروفنا  ناراکنامیپ  کینورتکلا -  قرب و  عیانص  ناگدنشورف 

یهگا رد  ...و  هبتر 7  لقادح  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 7 -  لقادح   FRAME

کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه  هقبط  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا  ناادف  نابایخ  یاهتنا  سدقم  دهشم   :: سردآ سردآ

05133448472 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

یراوید6091287 رگشیامن  صوصخم   LED CHAIN هحفص 78)دیرخ کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

یراوید یراوید رگشیامن   رگشیامن صوصخم   صوصخم   LED CHAINLED CHAIN  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 78 ھحفص 78 
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