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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

140 1140 1 یدید     1 11 1 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,19هکس 020 , 00019, 020 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   392رالد ,560392 تاراما560, تاراما مهرد   110مهرد ,840110 ,840

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,185هکس 100 , 000185, 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   278رالد ,400278 سیئوس400, سیئوس کنارف   441کنارف ,600441 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 118هکس , 000 , 0001 18 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   302رالد ,700302 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   108لایر ,810108 ,810

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 87,000هکس , 00087,000 , وروی000 436وروی ,310436 ژورن310, ژورن نورک   41نورک ,80041 ,800

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,264, 00018 ,264, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ494,280494,280دنوپ نپاژ نینی   دصکی   311دصکی ,640311 , 640

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
(( 1212))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 157157))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 22  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 50

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 13  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 79

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 90

( 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 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 17  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( 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  • 113

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

( یهگآ دادعت 10  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 147

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

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

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

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

2001093322000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101513 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس   GIS کالما و یزیمم  تایلمع  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  اوشیپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش حطس   GIS کالما و یزیمم  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 15.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اوشیپ  ، 3381713115 یتسپ :  دک  اوشیپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/01/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bank-maskan.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MANAGEENGINE LOG360 و MANAGEENGINE LOG ANALYZER هناماس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

 ، مود هقبط  نکسم ،  کناب  یزکرم  لک  تارادا  نامتخاس  کالپ 8  یقرش ، ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا ، هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ )  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ،   :: سردآ سردآ
یلاع هتیمک  هناخریبد 

:: 26205738 و 75358228 نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس   GISGIS وو   کالما   کالما یزیمم   یزیمم تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

MANAGEENGINE LOG360MANAGEENGINE LOG360 وو     MANAGEENGINE LOG ANALYZERMANAGEENGINE LOG ANALYZER هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6101201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب غلبم  دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  هصقانم  لوا  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  80,000,000,000

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.rrk.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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092660000376 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روپسکرو  یاه  نیبروت  تنیباک  جنس  راشف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

رتفد یزکرم  هرادا  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا  نادیم  ناراسچگ   ، 7581873849 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نفلت 07432220503 تاصقانم  نویسیمک 

:: 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

ودود طخطخ   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

روپسکرو روپسکرو یاه   یاه نیبروت   نیبروت تنیباک   تنیباک جنس   جنس راشف   راشف ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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 148 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4012911 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iciiclab.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2  هب   O2 Sensor for Altair 5 نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 10,000,000,000  اب  یلام  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03133942810-09384774984 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: dabir@iciiclab.comسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

O2 Sensor for Altair 5O2  Sensor for Altair 5 نیمات   نیمات 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 148 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004096000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101519 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ثادحالا  دیدج  ییایرد  عجرم  نامتخاس   mrcc و vts زکرم یتارباخم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاجر  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ثادحالا  دیدج  ییایرد  عجرم  نامتخاس   mrcc و vts زکرم یتارباخم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
442,762,458,640 یلام :  دروآرب 

لایر   14,855,249,173 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرادا ناگزمره -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم   ، 7917183797 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هژورپ تیریدم  یگدیسر و  نامیپ و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ود6101201 طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6101695 یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
یلامش هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

mrccmrcc وو     vtsvts زکرم زکرم یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ 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 148 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
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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

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003583000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101528 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  یتیزوپماک  مئالع  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  حطس  یتیزوپماک  مئالع  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,938,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

لک هرادا   ، 7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  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

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003583000111 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101544 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  یاههار  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب  ناتسا  یاههار  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,466,935,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,124,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لک هرادا   ، 7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا حطس   حطس یتیزوپماک   یتیزوپماک مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت 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 148 ھحفص 9 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091504000181 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  طبترم و  هقباس  اب  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلکزاروظنم  نیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تالماعم نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت  ییاناوت  اب  و  تفن ،  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  و  یعامتجا ،  هافر  و 

یگدامآ مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن ،  یم  توعد  لایر ) نویلیم  دصناپ  درایلیم و  ود  )000/000/500/2  -/ غلبم هب  یتلود 
.دنیامن لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  روکذم و  کرادم  ریوصت  یبایزرا ،  هدش  لیمکت  یاهمرف  ار و  دوخ 

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  رد  دیاب  نارگ  هصقانم  تسا .  هدیدرگ  دیق  تاداهنشیپ  شیاشگو  تاکاپ  لیوحت  خیرات  یکیزیف ،)   ) یعیزوت هصقانم  دانسارد  انمض "
.دنیامن  تفایرد  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  مان و  تبث  تلود 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زوریف یوک  هلال و  هاراهچ  لصافدح  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

رهشهامردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005682000120 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6101554 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهامردنب  رهش  حطس  رد  ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  رهشهامردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهشهامردنب  رهش  حطس  رد  ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
32,678,400,000 یلام :  دروآرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,535,597,716 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  یمازلا  اهدادرارق  روما  هب  اه  تکاپ  یئاشگزاب  هسلج  زا  لبق  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  یکیزیف  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشهامردنب یرادرهش  یرادرهش / راولب  ( / 3 زاف  ) بالقنا یوک  رهشهامردنب /  ، 6351847613 یتسپ :  دک  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  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

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش تاسیسات   تاسیسات وو   نکاما   نکاما کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

رهش رهش حطس   حطس ردرد   ریوصت   ریوصت شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050224000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6101695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش  هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 92.794.176.441 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لیوحت  - تسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  - ددع زاین 1 دادعت  هباشم - دک  ناریا  - یناریا رتویپماک  رازفا  تخس  سنسیال  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  عوجرم  دات  مدع  - ناتسرامیب رابنا 

1101090319000423 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

- ناتسرامیب رابنا  رد  لیوحت  - تسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  - ددع زاین 1 دادعت  هباشم - دک  ناریا  - یناریا رتویپماک  رازفا  تخس  سنسیال  چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  عوجرم  دات  مدع 

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژورپ هژورپ تیریدم   تیریدم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   یطابترا   یطابترا تخاس   تخاس ریز   ریز داجیا   داجیا یارب   یارب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   میسیب   میسیب کنیل   کنیل وو   لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یلامش یلامش هنارک   هنارک

1 11 1

ردرد لیوحت   لیوحت -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم -- ددع ددع 11 زاین   زاین دادعت   دادعت هباشم - - هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یناریا یناریا رتویپماک   رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس سنسیال   سنسیال چوس   چوس ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم دات   دات مدع   مدع -- ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا

1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درونجب رهش  یلامش  ناسارخ  زکرم  رازفا - مرن  طسوت  اه  نشنپسکا  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000412 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  یسابع 09121884732  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  ینف  یلام و  یسررب  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  ینابیتشپ و  یتناراگ و 

باسحاصافم هئارا  ینف و  دات  تست و  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درونجب درونجب رهش   رهش یلامش   یلامش ناسارخ   ناسارخ زکرم   زکرم رازفا - - رازفا مرن   مرن طسوت   طسوت اهاه   نشنپسکا   نشنپسکا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 148 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3u59ryt74njfd?user=37505&ntc=6100326
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6100326?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت رهش  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت رهش  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  رتنس  اتید  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003079000009 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ  لک  هرادا  - تسرپرس دیهش  نابایخ  شبن  نیطسلف -  نادیم  زا  دعب  یبرغ - یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1416633455

88962048-021  ، 88963694-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88979519-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرورپ شرورپ وو   شزومآ   شزومآ لکلک   هرادا   هرادا رتنس   رتنس اتید   اتید ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000118 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   Endpoint security for business-select public sector ناونع سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   KASPERSKY
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم اب  یگنهامه  تهج  هلاس  ود  ربراک 700  اب  ینامزاس 1401  هخسن  دشابیم  شیوداپ  ام  رظن  دروم  سوریو  یتنا   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدادادخ 09151044217

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52522113-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنا   یتنا ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  دقن  تروص  هب  تخادرپ  دشاب و  یم  لوبق  لباق  تسویپ  تسیل  کرام  نیع  دیرخ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000118000016 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

رازفا راگن  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  راگن  ناهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MNA-TR-001 لدم هتفرشیپ  یاپ  یربزر  درب  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دقن  تروص  هب  تخادرپ  دشاب و  یم  لوبق  لباق  تسویپ  تسیل  کرام  نیع  دیرخ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613856889 یتسپ :  دک  ییارادو ،  یداصتقاروما  لک  هرادا   - سدق نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222940-034  ، 31224315-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224633-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتفرشیپ هتفرشیپ یاپ   یاپ یربزر   یربزر درب   درب یشزومآ   یشزومآ تیک   تیک -- inin زیاس  2727   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 1616

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

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

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

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

6100780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  لاو  ریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003187000022 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  رد  تاصخشم  - 

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

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

یقت مناخ  سامت 49983707  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تویلوا  - FG-200F-BDL-811-12  : ربمان تراپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  هداز 

1476845711 یتسپ :  دک  یلخاد 2042 ،  پ 4    درادناتسا - م  یبرغ - راهب  یاهتنا  لگنج - رادرس  راولب   - کنوپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440901-021  ، 44495915-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44406492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ینارسوبوتا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشپ و هدش ) هئارا  حرط  اب   ) پاچ هارمه  هب   Mifare Desfire EV1 4KB - RF Protocol iso 14443 Type A تراک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اتکی یرزیل  لایرس  جرد  یگنر و  ور 

1201091243000004 زاین :  هرامش 
نیوزق ینارسوبوتا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2,500 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416615933 یتسپ :  دک  ینارسوبوتا ،  یلع  ماما  هاگفقوت  دابآ  مجن  هداج  یادتبا  یلع  ماما  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33795537-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33795535-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاو لاو ریاف   ریاف ناونع : : ناونع 1717

پاچ پاچ هارمه   هارمه هبهب     Mifare Desfire  EV1 4KB -  RF Protocol iso 14443 Type AMifare Desfire  EV1 4KB -  RF Protocol iso 14443 Type A  تراک تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد کیتامروفنا  یصصخت  ینف -  ینابیتشپ  تامدخ و  هئارا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس 

1101092372000577 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110026-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ  - corporate سوریو یتنآ  هخسن   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030447000129 زاین :  هرامش 

یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-AM هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 1,000 دادعت : 

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

شیوداپ  - corporate سوریو یتنآ  هخسن   1000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713135 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - دمحا لآ  لالج  راولب  - نارمچ رتکد  دیهش  راولب   - یلامش دابآریما  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84902250-021  ، 84901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88633039-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا کیتامروفنا یصصخت   یصصخت ینف -  -  ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1919

شیوداپ شیوداپ  -  - corporatecorporate سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هخسن   هخسن   10001000 ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6101001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدیدرگ  جرد  تسویپ  رد  زاین  یاه  تساوخرد  یمامت  هربراک -  سوریو 2000  دض  هلاسکی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000088 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

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

هنایار یفنص  ماظن  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  ، اتفا یاهزوجم  - راک ماجنا  نسح  یهاوگ  (- هدوزفا شزرا  یمسر و  همانزور  ، همانساسا ) تکرش کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  ماجنا  هامکی  تخادرپ  ددرگ -) یرازگراب  دشاب و  یم  یمازلا  هدش  مالعا  دراوم  هیلک  ) روتکاف شیپ  - تسویپ طیارش  قباطم  ینابیتشپ  - یا

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

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

88646783-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک   2 0002000 سوریو   سوریو دضدض   هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ناریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یوضر رهطم  مرح  هب  ناهبهب  سگرن  لگ  رازه  تشه  ءادها  نآ   ) ناتسا یرگشدرگ  یاه  هبذاج  یرعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005351000407 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص   ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباوس ینوناق  زوجم  تسیاب  یم  یرجم  یوضر )  رهطم  مرح  هب  ناهبهب  سگرن  لگ  رازه  تشه  ءادها  نآ  ناتسا ( یرگشدرگ  یاه  هبذاج  یرعمآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دنتسم  کرادم  هئارا  هارمه و  هرامش  تکرش  کرادم  دشاب  هتشاد  ار  طبترم  یاه  هراونشج  یرازگرب 

6183964917 یتسپ :  دک  قباس ،  یزرواشک  داهج  - نوراک هاگتسیا  نابایخ  - یقرش ماما  نابایخ  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35530381-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35530381-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  قباطم  تکرش  کینورتکلا  تسپ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000187 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  اب  قباطم  تکرش  کینورتکلا  تسپ  سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یوضر یوضر رهطم   رهطم مرح   مرح هبهب   ناهبهب   ناهبهب سگرن   سگرن لگلگ   رازه   رازه تشه   تشه ءادها   ءادها نآ   نآ  ) ) ناتسا ناتسا یرگشدرگ   یرگشدرگ یاه   یاه هبذاج   هبذاج یرعم   یرعم ناونع : : ناونع 2222

تکرش تکرش کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2323
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ یاضاقت  حرش  قبط   POWER SUPPLY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004883 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ یاضاقت  حرش  قبط   POWER SUPPLY :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یتسویپ .یتسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط   POWER SUPPLYPOWER SUPPLY ناونع : : ناونع 2424
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هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون هام ، دادرارق 2  تدم   ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هزوح  تینما  ءاقترا  تنایص و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( عوطقم : دادرارق

1101000042000069 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دانسا قباطم  1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ لوادج  رد  دانسا و  قباطم  عوطقم  تروصب  دیاب  تمیق  داهنشیپ  تسیمازلا و  زوجم  ، همانساسا ، تارغت نیرخآ  ، سیسات یهگآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هناماس  رد  جردنم  تمیق 

تسیمازلا کینورتکلا  اضما  اب  هدش  هتساوخ  هدش و  هئارا  دانسا  لاسرا  هدوب و  روآدهعت  یمازلا و  دانسا  دافم 

6715714135 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  یرادناتسا - لباقم  - یروشک دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233307-083  ، 34233322-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233325-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عون عون هام ، ، هام   22 دادرارق   دادرارق تدم   تدم  ) ) هاشنامرک هاشنامرک ناتسا   ناتسا یزاسرهش   یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا تاطابترا   تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   تنایص   تنایص ناونع : : ناونع
(( عوطقم عوطقم :: دادرارق دادرارق

2525

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

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

زا 148 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gcchj5aqbv5hf?user=37505&ntc=6101066
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6101066?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ML,AI, HPC تروص هب  هئارا  یارب  یرازفا  تخس  تخاسریز  یبایزرا  تراظن و  ، یحارط هرواشم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003033000023 زاین :  هرامش 

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رگراک نابایخ  رد  عقاو  هاگشهوژپ  هناخریبد  هب  هدادرارق و   1401/10/18 خروم ات  هتسب  رس  تکاپ  نورد  تمیق  دیق  نودب  ار  دوخ  یداهنشیپ  حرط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک تفای  رد  دیسر  هداد و  لیوحت  یمتا  یژرنا  نامزاس  یوربور  یلامش 

یهانپ سدنهم   09125586228: هرامش اب  ینف  تالاوس  حرط 

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش هاگدورف   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورهاش یادهش  هاگدورف  IT ینابیتشپ دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001535000033 زاین :  هرامش 
دورهاش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/10/14 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ML,AI ,  HPCML,AI ,  HPC  تروص تروص هبهب   هئارا   هئارا یارب   یارب یرازفا   یرازفا تخس   تخس تخاسریز   تخاسریز یبایزرا   یبایزرا وو   تراظن   تراظن ،، یحارط یحارط هرواشم ، ، هرواشم ناونع : : ناونع 2626

دورهاش دورهاش یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف ITIT ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2727
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ناتسزوخ ناتسا  هزیوه  یادهش  یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزیوه یادهش  یتعنص  هاگشناد  هکبش  اهرورس و  ینابیتشپ  یرازفا ، مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090586000002 زاین :  هرامش 

هزیوه یادهش  یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6441878986 یتسپ :  دک  هزیوه ،  یادهش  یتعنص  هاگشناد  یراتکه  یوک 112  درگنسوس  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36751020-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36751020-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   اهرورس   اهرورس ینابیتشپ   ینابیتشپ یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2828
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6101593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ چنپ  رد  اه  لباک  چناپو  یراذگ  هرامشو  کر  شیارآ  یزادنا و  هارو  بصن  رظن  دروم  تمدخ  هدوب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هکبش یاه  لباک  یروآ  عمجو  یراذگ  لبیلو  ییاسانش  )

1101005443000225 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

ناتسرامیب تاعالطا  یروانف  سانشراک  داتاب   . لحم زا  ینادیم  دیدزاب   . دشاب کیتامروفنا  زوجمو  مزال  یاهزوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . رورس قاتا  یلصا  کر  شیارآو  یزادنا  هارو  بصن   . رورس یلصا  کر  یفاضا  یاه  لباک  یروآ  عمجو  هکبش  اه ی  لباک  یراذگ  لبیلو  ییاسانش  .0243300334.

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

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

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاسانش ییاسانش  ) ) لنپ لنپ چنپ   چنپ ردرد   اهاه   لباک   لباک چناپو   چناپو یراذگ   یراذگ هرامشو   هرامشو کرکر   شیارآ   شیارآ وو   یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن رظن   رظن دروم   دروم تمدخ   تمدخ هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.هکبش .هکبش یاه   یاه لباک   لباک یروآ   یروآ عمجو   عمجو یراذگ   یراذگ لبیلو   لبیلو

2929
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IEA رازفا مرن  لگناد  یلرتنک ABB و  یاه  هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000526 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
CA2KN22E7 لدم ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   TeSys K یلرتنک هلر  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم نفلت  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  .تسا *.* دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دادرارق  دادعت و  ینف و  تاصخشم  .تسا *.*  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سدنهم 09153139179 یدمحم 09151571429و  هاش 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: 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

اهنیبرود6101492 هیلک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  هحفص 90)هئارا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6101633 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 25)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

IEAIEA  رازفا رازفا مرن   مرن لگناد   لگناد وو     ABBABB  یلرتنک یلرتنک یاه   یاه هلر   هلر ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 148 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bd5vny8svz9l2?user=37505&ntc=6101662
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6101662?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6100007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  هدننک  فقوتم  ناونع : 

14013582 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

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   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6100009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  هتسد  ناونع : 

14012418 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

obaraobara کرام   کرام کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک فقوتم   فقوتم ناونع : : ناونع 3131

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 3232
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6100106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ یصاصتخا  طیارشاب  قباطم  ) هیلوا تمس  تسپ  یزاس  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007003000123 زاین :  هرامش 

زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  دادرارق / هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه  .دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ، مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32290132-071  ، 32272101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32293266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005474 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   6DP1232-8BA لدم هاگورین  لرتنک  متسیس   PLC یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسپ تسپ یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 3333

هاگورین هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس   PLCPLC  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هبوصنم  نفلت  زکرم  تیفرظ  شیازفا  تهج  مزال  تازیهجت  گنیمرالآ 2 . گنیروتینام و  متسیس  یزادنا 1. هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ لیاف  قباطم   ICT ترازو
1101000005000209 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا نایوگ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   GHX لدم  VOIP نفلت زکرم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هدوب و  یمازلا  ازجم  تروصب  اه  متسیس  زا  کی  ره  یارب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبوصنم هبوصنم نفلت   نفلت زکرم   زکرم تیفرظ   تیفرظ شیازفا   شیازفا تهج   تهج مزال   مزال تازیهجت   تازیهجت گنیمرالآ -  -  گنیمرالآ وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3535
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000914 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیئوس هدنزاس  روشک   BUHLER یتراجت مان  درآ  تاجناخراک  دربراک   PLANT MONITORING ELEMENT لدم دیلوت  طخ  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

اسکت تراجت  هعسوت  یناگرزاب  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   Cubi/Mini PC Cubi/8GB Up to 16GB/120GB SSD/IntelHD Graphic لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 

سیرتام تراجت  هعسوت و 
هاگتسد 21 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84121214-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mini pcmini pc هارمه   هارمه هنایار   هنایار -- دیلوت دیلوت طخطخ   گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000329 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
متسیس دامن  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم   DMTECH یتراجت مان   FP9000E لدم کیتاموتا  قیرح  ءافطا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز  PLC هیذغت عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004878 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   REPLATER POWER SUPPLY 4/20 MA تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم  - سنمیز  PLC هیذغت عبنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   SCHARCKSCHARCK  قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس لگناد   لگناد وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3737

سنمیز سنمیز   PLCPLC  هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد یاهروسنس  لماش plc,Lcd و  هدننک  کنخ  هاگتسد  یلرتنک  هعومجم  !! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد یاهروسنس  ددع  ددع و 2  کی  مادکره   plc , lcd

1101004813000390 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   SHENZHEN YHLO BIOTECH CO. LTD هدنزاس عجرم   UNION Immune Analyzer لدم رزیالاتپآ  هاگتسد  ریتلپ  هدننک  کنخ  الاک :  مان 
متسیس کانبات  اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

وزفا شزرا 

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد یاهروسنس   یاهروسنس ددع   ددع   22 وو   ددع   ددع کیکی   مادکره   مادکره   plc  ,  lcdplc  ,  lcd  امد امد یاهروسنس   یاهروسنس وو     plc ,Lcdplc ,Lcd  لماش لماش هدننک   هدننک کنخ   کنخ هاگتسد   هاگتسد یلرتنک   یلرتنک هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم  PLC طسوت شیامن  تناردیاه و  طخ  راشف  یاتید ) تاعالطا ( لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092126000055 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متسیس رد  هدهاشم  ینمیا و  نامتخاس  هب  رتیمسنارت  طسوت  یناشن  شتآ  یاهپمپ  هناخ  روتوم  رد  عقاو  تناردیاه  طخراشف  تاعالطا  لاقتنا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوجوم  PLC

.دوجوم ولبات  رد  بصن  ینمیا و  نامتخاس  هب  یناشن  شتآ  هناخروتوم  رد  عقاو  یناشن  شتآ  یاهپمپ  زا  یکی  تراتسا  نامرف  لاقتنا  -2

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوجوم دوجوم   PLCPLC  طسوت طسوت شیامن   شیامن وو   تناردیاه   تناردیاه طخطخ   راشف   راشف یاتید ) ) یاتید تاعالطا ( ( تاعالطا لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 148 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a8d8q5qsh7c82?user=37505&ntc=6101496
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6101496?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  .....و  روتیکیدنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001422 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکرآ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهپس  ورشیپ  تعنص  اکرآ  هدنزاس  عجرم   PIV لدم  in 4 زیاس یبآ  روتیکیدنیا  تسپ  یناشن  شتآ  ریش  الاک :  مان 

رهپس ورشیپ  تعنص 
ددع 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PIVPIV  لدم لدم   inin   44 زیاس   زیاس یبآ   یبآ روتیکیدنیا   روتیکیدنیا تسپ   تسپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ ریش   ریش  - - روتیکیدنیا روتیکیدنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4141

بصن بصن تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تسویپ لیاف   ) مالعتسا طیارش  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  قباطم  بصن  تازیهجت  هارمه  هب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002922 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لانرتکسا دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نیبرود تکارب  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 87 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

وئدیو طبض  شخپ و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
قرب هکبش  گنیروتینام  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 11 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31365155-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6101699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیدتاک تظافح  نپوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000330 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
ورتپ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   RCS هدنزاس عجرم   RCS یتراجت مان  هلول  یگدروخ  گنیروتینام  دربراک   HC لدم  in 2 زیاس یکسید  نپوک  الاک :  مان 

ادرپ
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805719-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6100005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا ریژآ  ناونع : 

14013668 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/07 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیدتاک کیدتاک تظافح   تظافح نپوک   نپوک ناونع : : ناونع 4343

یکیرتکلا یکیرتکلا ریژآ   ریژآ نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 4444
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ سراپ  لیبدرا و  یاههاگدورف  رد  دوجوم  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتیس  سیورس  ریمعت ، تاعطق ، ضیوعت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یتسویپ لیاف  قبط  ) 

1101001440000154 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب یم  رابتعا  دقاف  تیعضو  تروص  تسویپ  مدع  تروصرد  / تسیمازلا تاکرادت  هناماسردروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هعجارم  یرفعج 04531458800  یاقآ  ینف  هرادا  هب  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  تهج 

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

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

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6100497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتآ  رادشه  مالعا  لرتنک  لنپ  ناونع : 

14013807 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/07 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف قبط   قبط دابآ   ( ( دابآ سراپ   سراپ وو   لیبدرا   لیبدرا یاههاگدورف   یاههاگدورف ردرد   دوجوم   دوجوم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتیس   یاهمتیس سیورس   سیورس ریمعت ، ، ریمعت تاعطق ، ، تاعطق ضیوعت   ضیوعت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
 ( ( یتسویپ یتسویپ

4545

یناشن یناشن شتآ   شتآ رادشه   رادشه مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  سالگربیافزوسن  یوتپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004952 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ میلقا  نازاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینولیان 1  هتسب   ch3517 لدم  150x150 mm زیاس یناشن  شتآ  زوسن  وتپ  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   MSA هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MSA یتراجت مان  لدم 10227   160x180 cm زیاس یناشن  شتآ  زوسن  وتپ  الاک :  مان 
یناهبهب یناریا  دیما 
ددع 14 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  رارق  یسررب  دروم  یلامو  ینف  داهنشیپ  نودب  یاه  خساپ.دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دشاب یم  یمازلا  شرافسرودص  لبق  ینف  دات  تهج  هنومن  هیارا 
دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ 

061-34122579

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

23579-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

سالگربیافزوسن سالگربیافزوسن یوتپ   یوتپ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رال اضر  ماما  ینامرد  یشزومآ  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 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   fm200 قیرح افطا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ( ههام هس  هرود  راهچ   ) هلاسکی هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092702000021 زاین :  هرامش 

رال ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  fm200 قیرح افطا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ( ههام هس  هرود  راهچ   ) هلاسکی هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813133 یتسپ :  دک  ناضمر ،  یادهش  نابایخ  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  ناتسرال  سراف  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268757-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268756-071 :: 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

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرخ هنازخ  دانسا  تخادرپ  - دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا - هباشم  دک  ناریا  یرتم - گنلیش 25  اب  یناشن  شتا  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1404

1101003903000771 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SISICO یتراجت مان   FHB لدم یناشن  شتآ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

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

نایمشاه  9133172483 دوش - یراذگ  تمیق  رتم  تسیابیم 25  هک  دشابیم  رتم  هابتشا 30  هب  گنلیش  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37872088-031  ، 37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   fm200fm200 قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس (( ههام ههام هسهس   هرود   هرود راهچ   راهچ  ) ) هلاسکی هلاسکی هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 4848

یرتم یرتم   2525 گنلیش   گنلیش اباب   یناشن   یناشن شتا   شتا هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

6100944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (- ییولیک لوسپک 6  ددع  ییولیک و 29  لوسپک 30  ددع  لماش 14   ) نبرک دیسکا  ید  یزاگ  قیرح  ءافطا  لوسپک  ددع  ژراش 43 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا راکنامیپ  هدهعب  یراذگاج  یروآ و  عمج 

1101001070000417 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  .تسا  هدش  یرادیرخ  مزاول  نادهاز .  ینامیلس  دیهش  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003958000027 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخب زوریف  سدنهم  طابترا 09155491740  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9817678863 یتسپ :  دک  هلغ ،  تکرش  یبرغ -  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437504-054  ، 33442310-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441891-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نبرک نبرک دیسکا   دیسکا یدید   یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ددع   ددع ژراش  4343 ژراش ناونع : : ناونع 5050

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویلیک co2 6 قیرح افطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094879000067 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ یلخاد 143  ییاباب  یاقآ  یلخاد 120  دامن 021-88220700  لصاح  سامت  ریز  یاه  هرامش  اب  ماهبا  دوجو  تروص  رد  مارتحا  مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرغصا یلع  یاقا  یلخاد 129  یدنوامد و 

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: 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

ییویلیک ییویلیک co2  6co2  6 قیرح   قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5252

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

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

6101339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا یهاوگ  تفایرد  روظنم  هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  رب  تراظن  یحارط و  رواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتآ  یرادرهش و  زا  نامتخاس 

1101005961000015 زاین :  هرامش 
مالسا نایئادف  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

شتآ یاهدرادناتسا  ، تسویپ تمرف  قبطدادرارق  - تسیمازلا لحمزادیدزاب  - یمازلادرومودراک ماجنا  نسح  - تاروسکو همیب  لومشمدادرارقداقعنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123128513 دادرارقداقعنا تهج  هدرپسای  یکناب  همانتنامض  - دشابیم راک  لحارم  ناپات  یناشن و  شتآ  نامتخاس و  ینمیاذخا  تهجرد  هرواشم  - تسویپ یناشن 

1845849371 یتسپ :  دک  مالسا ،  ناادف  کینیلک  یلپ  مشیربا  راولب  بنجمالسا  ناادف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33740046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33761606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یزکرم  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  بختنم  بعش  رطخ  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001102000008 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبعش 7 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن  هعلاطم  تقد  اب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  مامت  هک  ددرگیم  تساوخرد  یمارگ  ناگدننک  نیمات  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دامرف  لصاح  سامت  یلخاد 296 295  نفلت 02188840011  هرامش  اب  موزل  تروص  رد 

1573913313 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  بعش  روما  هرادا  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88811545-021  ، 88840020-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88860028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت نارهت یزکرم   یزکرم بعش   بعش روما   روما هرادا   هرادا یلم -  -  یلم کناب   کناب بختنم   بختنم بعش   بعش رطخ   رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5454

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

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

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

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

6101395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  لباترپ  تازلف  جنس  یتخس  هاگتسد  تس  1 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002161 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراس باش  قیقد  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  باش  یتراجت  مان   SHAAB D1 لدم تازلف  لباترپ  یتخس  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنب هتسبو  لمح  هنیزه.ددرگ  یراذگراب  روما  نیا  تساوخرد  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هعلاطم و  تقد  هب  اهتسویپ  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ینف  داهنشیپ  یراذگراب  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  درادناتسا 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ قبط   قبط لباترپ   لباترپ تازلف   تازلف جنس   جنس یتخس   یتخس هاگتسد   هاگتسد تستس   11 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 29  یعامتجا  نیمات  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 03 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6101435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  هبرتشیب  تاعالطا  یارب  تخاس 1364) لاس   ) هبعش نامتخاس  یارب  یناشن  شتا  متسیس  یا  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن هعجارم 

1101091224000017 زاین :  هرامش 
نارهت هن  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامن هعجارم  یتسویپ  لیاف  هبرتشیب  تاعالطا  یارب  تخاس 1364) لاس   ) هبعش نامتخاس  یارب  یناشن  شتا  متسیس  یا  هرواشم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1565794314 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 29  کلم  نابایخ  یتعیرش   نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77500997-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77510481-021 :: 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

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف هبرتشیب   هبرتشیب تاعالطا   تاعالطا یارب   یارب (( تخاس  13641364 تخاس لاس   لاس  ) ) هبعش هبعش نامتخاس   نامتخاس یارب   یارب یناشن   یناشن شتا   شتا متسیس   متسیس یایا   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
.دیئامن .دیئامن هعجارم   هعجارم

5656

Addressable optical smoke & heat detector for safe areaAddressable optical smoke & heat detector for safe area ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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Addressable optical smoke & heat detector for safe area تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001027 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لدم  A 26 نایرج تدش   V 500 ژاتلو  3x2/5 mm^ 2 عطقم حطس  ینوکیلیس  قیاع  سنج  دودنا  علق  سم  یداه  سنج  ترارح  ربارب  رد  مواقم  لباک  الاک :  مان 

ناهیک تعنص  رادهار  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  تعنص  رادهار  هدنزاس  عجرم   SILCABLE یتراجت مان   m 1000 هرقرق  SIHSICSI
هرقرق 150 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   KOMTES یتراجت مان   S3-SN-R لدم قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

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

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS یتراجت مان   VCP-100 لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS یتراجت مان   VLBE-100 لدم قیرح  مالعا  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   GENT یتراجت مان   S4-770 لدم قیرح  مالعا  راد  ریژآ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   GENT یتراجت مان   S4-34415 لدم قیرح  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  الاک :  مان 

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

هزاس یلباک  کیرتکلا  ید  هدننک  هضرع  عجرم   DKC یتراجت مان   AIR10049B لدم  40x100 mm زیاس یشم  لباک  ینیس  یارب  لاصتا  ششوپ  تکاد  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 200 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هعبات  یاه  نامتخاس  دادما و  هتیمک  یزکرم  رتفد  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000234 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یسررب  تهج  اهتکرش  قباوس  تاصخشم ، (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم دقعنم  دادرارق  دادما  ترارقم  طباوض و  قباطم  هدنرب  تکرش  اب  (: 2

یرذابا سدنهم  هرامش 02123902087و 09124047509  اب  یگنهامه  تهج  (: 3

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: 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

یزکرم یزکرم رتفد   رتفد یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تماخض نامسینام   1 هلول 1/2 ، نزو 68 -  تماخض 5.49 و  نامسینام  چنیا  زاگ 3  هلول  لماش - : کشخ  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و راکریز -  چنیا  وناز 3  نزو 24.3 -   3.68

.دشاب یم  هدنرب  اب  ارجاو  لمح  دیرخ  هنیزهدشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101091408000162 زاین :  هرامش 

جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم   1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنرب  اب  ارجاو  لمح  دیرخ  هنیزهدشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226298-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون 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

6101680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهاچزس تلو  ولیک  تسپ 63 و 230  ژایلر و  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000617 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/13 زاین :  خیرات 
دابآ یجاح  ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

لحم زا  دیدزاب  تهج  یبارهم  یاقآ  اب  سامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کشخ کشخ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5959

تلو تلو ولیک   ولیک   230230 وو   تسپ  6363   تسپ وو   ژایلر   ژایلر رابنا   رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004953 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادهار هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   RB لدم یناشن  شتآ  بآ  لزان  الاک :  مان 

نیشام تعنص 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  رارق  یسررب  دروم  یلامو  ینف  داهنشیپ  نودب  یاه  خساپ.دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دشاب یم  یمازلا  شرافسرودص  لبق  ینف  دات  تهج  هنومن  هیارا 
دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ 

061-34122579

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

23579-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

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

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

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

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

6101688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن یناشن شتآ   شتآ بآبآ   لزان   لزان ناونع : : ناونع 6161

نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ قیرح -  -  قیرح دضدض   لباک   لباک نوز -  -  نوز   44 لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا یناشن   یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع
یرطاب یرطاب وو   یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد تومیر -  -  تومیر
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا الاک  کرام  عون و  یگنهامه  تمیق  هئارا  زا  لبق 

ههام یرابتعا 3  تخادرپ 
یلیئاکیم 09123138548

1101096102001401 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CN-S92 لدم قیرح  مالعا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   FDP یتراجت مان   EX-SRIP لدم قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 150 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-4 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ  الاک :  مان 

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

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   RI لدم قیرح  مالعا  روتاکیدنا  تومیر  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   HD417 لدم قیرح  مالعا  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   SD407 لدم قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN668991 لدم  KNX متسیس  V 12 یرطاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

تسویپ6100877 حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  هحفص 25)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دوجوم6101496  PLC طسوت شیامن  تناردیاه و  طخ  راشف  یاتید ) تاعالطا ( هحفص 25)لاقتنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6101586PIV لدم  in 4 زیاس یبآ  روتیکیدنیا  تسپ  یناشن  شتآ  ریش   - روتیکیدنیا هحفص 25)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3535   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل ناتسا  زاگ   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ساسارب  یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  ناونع 8 تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب  هکبش  تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو 

1101091378000340 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 131 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نینچمهدشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد  ندش  هدنرب  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  هدنشورف  یوس  زا  دیاب  رادیرخ  یتسویپ  کرادم  امازلاو  دشابیم  هدنشورف 

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشمو تاصخشمو تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب یتسیاب   یتسیاب یلام   یلام داهنشیپ   داهنشیپ یانبمو   یانبمو الاک   الاک ملق   ملق 88 ناونع   ناونع تحت   تحت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ ینف   ینف
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نارهت ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003187000024 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  دوجوم  توسیپ  رد  - 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  هداز  یقت  مناخ  سامت 49983707  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1476845711 یتسپ :  دک  یلخاد 2042 ،  پ 4    درادناتسا - م  یبرغ - راهب  یاهتنا  لگنج - رادرس  راولب   - کنوپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440901-021  ، 44495915-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44406492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464
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نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودحمان یصاصتخا و  تروصب  هدش  صخشم  دناب  یانهپ  اب   VPNL3 یطابترا تامدخ  سیورس و  هئارا  هلاس  دادرارق 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000141 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

زکرم 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطقن رد 62  کرتشم  هب  تکرش  طسوت  دودحمان  یصاصتخا و  تروصب  هدش  صخشم  دناب  یانهپ  اب   VPNL3 یطابترا تامدخ  سیورس و  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هعومجمریز  تشادهب  یاه  هناخ  تمالس و  یاههاگیاپ  تمالس ، عماجزکارم  لماش 

.ددرگ جرد  دادرارق  هلاس  غلبم 3  لک  عمج  افطل 

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش صخشم   صخشم دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب     VPNL3VPNL3  یطابترا یطابترا تامدخ   تامدخ وو   سیورس   سیورس هئارا   هئارا هلاس   هلاس دادرارق  33   دادرارق ناونع : : ناونع 6565
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ws- C2960-24PCL لدم تروپ  وکسیس 24  هکبش  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000138 زاین :  هرامش 

دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  دشاب  ناتسرامیب   IT دحاو دات  دروم  دیاب  چیئوسو  هام -  هس  تخادرپ  هوحن  ناتسرامیب -  برد  لیوحت  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 197  یاخاد 37269021  اب  اب  رتشیب  عالطا 

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ws-  C2960 -24PCLws-  C2960 -24PCL لدم   لدم تروپ   تروپ وکسیس  2424   وکسیس هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000911 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف یرون .  .  یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 6767
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ناتسلگ درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . لیذ تاحیضوت  قبط  دنشاب  طخرب  لانیجروا و  هطوبرم  یاه  سنسیال  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج : اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003618000003 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 1002   ASR هکبش رتور  الاک :  مان 

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

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

هکبش کیتامروفنا  یلاع  یاروش  دیرگ  هکبش و  یزاس  نما  یزاس و  مواقم   ، اتفا زوجم  یاراد  امتح  هطوبرم  یاه  تکرش  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب طخرب  لانیجروا و  هطوبرم  یاه  سنسیال  دنشاب ،  لانیجروا  وین  هاگتسد  تینما و  و 

4918936314 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  درادناتسا  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32345623-017  ، 32480501-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480512-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  - تاعالطا یروانف  هکبش ، تخاسریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003762000031 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک یرازگراب  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقاب  ار  تمیقزیلانآو  دیئامرف  هعلاطم  ار  تسویپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155863157 یتسپ :  دک  کالپ 140 ،  -3 زاف - یبرغ نابایخ 13  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375167-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33375177-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا کیتامروفنا تامدخ   تامدخ هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   CISCOCISCO یتراجت   یتراجت مان   مان   10021002 لدم   لدم   ASRASR هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 6868

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم -- تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هکبش ، ، هکبش تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  شیارآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000118000015 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هراشا  دروم  تازیهجت  هارمهب  هرامش 1 و 2  نامتخاس  ود  رد  کر  شیارآ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613856889 یتسپ :  دک  ییارادو ،  یداصتقاروما  لک  هرادا   - سدق نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222940-034  ، 31224315-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224633-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون 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

6100668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  هاگتسد  تاصخشم  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003618000001 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 1002   ASR هکبش رتور  الاک :  مان 

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

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

 . دیامن مادقا  تسویپ  لیاف  حرش  هب  دوخ  هکبش  هبل  یاه  تخاس  ریز  تازیهجت  نیمات  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسلگ  درادناتسا  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  تایئزج  قبط  هاگتسد  تاصخشم  تسا  دنمشهاوخ 

4918936314 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  درادناتسا  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32345623-017  ، 32480501-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480512-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا شیارآ   شیارآ ناونع : : ناونع 7070

کیتامروفنا کیتامروفنا تامدخ   تامدخ هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   CISCOCISCO یتراجت   یتراجت مان   مان   10021002 لدم   لدم   ASRASR هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 148 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4ahbx7qf2j4gc?user=37505&ntc=6100657
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6100657?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yxauzxs3wy2ev?user=37505&ntc=6100668
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6100668?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  درادناتسا  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 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

6100753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قباطم  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003640000011 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  اب  قباطم  طباضو  طیارش و  هیلک  - 

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

1401/11/01 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  مالقا  زیر  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  هدش و  مالعا  اجکی  تروصب  کپ ) ) هعومجم لک  یارب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  درادناتسا ،  نابایخ  دادرخ  موس  لپ  یبرغ  علض  ءایبنالا  متاخ  هارگرزب  جیسب و  راولب  عطاقت  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5716953111

32780941-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32777001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

یرطاب یرطاب زیررس   زیررس گنلیش   گنلیش هدنرادهگن   هدنرادهگن یکدی   یکدی هعطق   هعطق تسب   تسب  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک یساکع - - یساکع نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سیدرپ تسپ  تهج  یرتاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000618 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآ ناسکین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سوپمیلا  یتراجت  مان   LI-50C لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ایسآ ناسکین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   OLYMPUS یتراجت مان   LI-80B لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

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

ایسآ ناسکین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   OLYMPUS یتراجت مان   BLS1 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر روتوم  هظفحم  هندب  هب  یرطاب  زیررس  گنلیش  هدنرادهگن  یکدی  هعطق  تسب  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

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

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

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009029000009 زاین :  هرامش 

رهشمرخ ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS160GSJ25M لدم  GB 160 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم   LEGRAND هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   LSZH لدم دنارگل   utp Cat6A هکبش لباک  الاک :  مان 
ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدننک 

رتم 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ینوس یتراجت  مان   ACYRK81 لدم ردولوتا  پیت  دربراک  تینوی  کر 1  لیر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6419934619 یتسپ :  دک  ییایرد ،  نونف  مولع و  هاگشناد  بلاط -  یبا  نبا  یلع  راولب  رهشمرخ -  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53533321-061  ، 53536556-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53536556-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ رهشمرخ ییایرد   ییایرد نونف   نونف وو   مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم ناسکی  ییاراک  تیفیک و  ینف ،  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  یاهدنرب.یتسویپ  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  لباک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  شریذپ 

1101093631004880 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  شریذپ  دروم  ناسکی  ییاراک  تیفیک و  ینف ،  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  یاهدنرب.یتسویپ  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  لباک  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق هاگشناد   :: 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 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

6100853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  رفیام  دنمشوه  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000148 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   FUDAN هدنزاس عجرم   FUDAN یتراجت مان   mf08 لدم  86x54 mm زیاس  k1 PVC رفیام یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

رگشیوپ هناماس  ناریما 
ددع 1 دادعت : 

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

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  تهج  رفیام  دنمشوه  تراک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   لخاد   لخاد تخاس   تخاس لباک   لباک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 7575

 ( ( دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل مقمق (  (  هاگشناد   هاگشناد تهج   تهج رفیام   رفیام دنمشوه   دنمشوه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  درادناتسا  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 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6100868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  الاک  دک   ) تسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003110000012 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   K9/3945 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط 

هطوبرم تنواعم  دات  رابتعا و  نیمات  تروص  رد 
یدمحمنسود یاقآ  یلخاد 136  سامت 2 و 02333370881  هرامش 

3515983591 یتسپ :  دک  ناوج ،  راولب  شبن  درادناتسا - نادیم  یبونج  علض  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33370881-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33371249-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    ) ) تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7777

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

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

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

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

6100912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003187000023 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  رد  - 

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

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

دامن لصاح  سامت  هداز  یقت  مناخ  هرامش 49983707  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1476845711 یتسپ :  دک  یلخاد 2042 ،  پ 4    درادناتسا - م  یبرغ - راهب  یاهتنا  لگنج - رادرس  راولب   - کنوپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440901-021  ، 44495915-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44406492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  هاگتسد  تاصخشم  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003618000005 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750X-48T-S لدم  PD IP Base 48 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا یلاع  یاروش  دیرگ  هکبش و  یزاس  نما  یزاس و  مواقم  اتفا ،  زوجم  یاراد  امتح  هطوبرم  یاه  تکرش  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب طخرب  لانیجروا و  هطوبرم  یاه  سنسیال  دنشاب ،  لانیجروا  وین  هاگتسد  تینما و  هکبش و 

4918936314 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  درادناتسا  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32345623-017  ، 32480501-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480512-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  درادناتسا  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 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

6101164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCOCISCO یتراجت   یتراجت مان   مان   WS-C3750X-48T-SWS-C3750X-48T-S لدم   لدم   PD IP BasePD IP Base   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7979

(( چیئوس چیئوس وو   لاوریاف   لاوریاف رتور ، ، رتور شخب   شخب هسهس   ردرد    ) ) هکبش هکبش یاهتخاسریز   یاهتخاسریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تسا هباشم  دک  ناریا  ( ) چیئوس لاوریاف و  رتور ، شخب  هس  رد   ) هکبش یاهتخاسریز  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003752000038 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   ASR1006-PWR-AC لدم هنایار  هکبش  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نوماه رتسگ  شیالاپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASR1002 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
امین رهپس  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   ASR1002 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 1002   ASR هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   ASR-1000-SIP10 لدم هنایار  هکبش  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نیچ هدنزاس  روشک  ماک  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASR1002-X لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
متسیس زادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO یتراجت مان   ASR1002-X لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8143319798 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  رهش  یدورو  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36819091-031  ، 36817495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36817495-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6101228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح لباق  مدوم  هاگتسد   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000689 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   4G USB DONGLE- WIFI ROUTER لدم روخ  تراک  میس  رتور  اتید  مدوم  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  چیئوس  - لاوریاف - رتور هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003784000045 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 177 زربلا 02632867909- درادناتسا  لک  هرادا  نامتخاس 16- زربلا  ناتسا  درادناتسا  یلم  نامزاس  جرک  درادناتسا  نادیم  زربلا  سردا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زربلا ،  درادناتسا  لک  هرادا  نارادنویماک - راولب  یادتبا  یژرنا - داوم و  هاگشهوژپ  تمس  هب  درادناتسا - نادیم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3174673119

32867909-026  ، 32751850-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32731365-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح لباق   لباق مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   1010 ناونع : : ناونع 8181

چیئوس چیئوس -- لاوریاف لاوریاف -- رتور رتور هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  FG-100F-BDL-811-12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101003658000010 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   ASA 5505-50-AIP5-K9 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FG-100F-BDL-811-12 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت اب 

x GE RJ45PORTS INCLUDING 2 x WAN port,1xmgmt port 2x ha ports, 16x switch port shared media, 4 sfp 22

5615813441 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  ناسانشراک  کرهش  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741157-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741164-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   لاوریاف   لاوریاف   FG- 100F-BDL-811 - 12FG- 100F-BDL-811 - 12 ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

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

6101357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدابآ یتعنص  کرهش  میس  یب  تروص  هب  طخ   200 نازیم هب  تباث  نفلت  یصاصتخا و  تنرتنیا  تخاسریز  نیمات  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001054000188 زاین :  هرامش 

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

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

هدابآ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لاوریاف  هاگتسد  ود  نیالنآ  هلاسکی  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000274 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

سنسیال 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871140 تاعالطا  - اواف هرادا  دیئات  زا  سپ  هامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدابآ هدابآ یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش میس   میس یبیب   تروص   تروص هبهب   طخطخ     200200 نازیم نازیم هبهب   تباث   تباث نفلت   نفلت وو   یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا تخاسریز   تخاسریز نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8484

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   نیالنآ   نیالنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6101686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  حرش  هب   Nexus 93180YC-FX3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003322000004 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  تاصخشم  حرش  هب   Nexus 93180YC-FX3 - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817847419 یتسپ :  دک  نایبکاوک ،  هچوک  شبن   ، ملعم نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33255410-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33269001-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شرورپ6100513 شزومآ و  لک  هرادا  رتنس  اتید  هحفص 11)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاو6100780 هحفص 11)ریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتامروفنا6100917 یصصخت  ینف -  ینابیتشپ  تامدخ و  هحفص 11)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ6100992  - corporate سوریو یتنآ  هخسن  هحفص 11)1000  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرح6101010 هب  ناهبهب  سگرن  لگ  رازه  تشه  ءادها  نآ   ) ناتسا یرگشدرگ  یاه  هبذاج  یرعم 
( یوضر رهطم 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا6101066 یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هزوح  تینما  ءاقترا  تنایص و 
( عوطقم : دادرارق عون  هام ، دادرارق 2  تدم   ) هاشنامرک

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6101213ML,AI, تروص هب  هئارا  یارب  یرازفا  تخس  تخاسریز  یبایزرا  تراظن و  ، یحارط هرواشم ،
HPC

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

Nexus 93180YC-FX3Nexus 93180YC-FX3 ناونع : : ناونع 8686

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

دورهاش6101270 یادهش  هاگدورف  IT ینابیتشپ هحفص 11)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6101462 اهرورس و  ینابیتشپ  یرازفا ، مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 11)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یراذگ6101593 هرامشو  کر  شیارآ  یزادنا و  هارو  بصن  رظن  دروم  تمدخ  هدوب  هباشم  دک  ناریا 
.هکبش یاه  لباک  یروآ  عمجو  یراذگ  لبیلو  ییاسانش   ) لنپ چنپ  رد  اه  لباک  چناپو 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6101627 سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6101111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  - راتسا لدم  داراب  یدالوف  روتینام  هیاپ  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000377 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   X-32 لدم روتینام  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

1919 زاف زاف مهد   مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ -- راتسا راتسا لدم   لدم داراب   داراب یدالوف   یدالوف روتینام   روتینام هیاپ   هیاپ :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  کرادم و  قبط  یکیتسالپ ) یسرجوین  ینمیا و  هناوتسا  ، ینمیا هکشب  لماش   ) هار ینمیا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 5.650.000.000  تسویپ -

1101001551000063 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ارضخ  هوکش  بآ  هب  هدنزاس  عجرم  تسالپ  اناتور  یتراجت  مان   NEW200 لدم  cm 200 زیاس یکیتسالپ  سنج  یکیفارت  تباث  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ارضخ هوکش  بآ  هب  هدننک  هضرع 

ددع 70 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتروپ  یلپ  سنج   90x250x750 mm زیاس یسدنهم  هدر  گنربش  اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
ارضخ هوکش  بآ  هب  هدنزاس  عجرم  تسالپ  اناتور  یتراجت  مان   CYLINDRICAL لدم  cm 80 زیاس یکیتسالپ  سنج  یکیفارت  تباث  ینمیا  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ارضخ هوکش  بآ  هب  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 300 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ تسویپ  امتح  دشاب و  یم  تکرش  کرادم  هیلک  هارمه  هب  یداهنشیپ  تمیق  هیارا  هب  فظوم  دات و  ار  تسویپ  کرادم  هیلک  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یکیتسالپ یکیتسالپ یسرجوین   یسرجوین وو   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا ،، ینمیا ینمیا هکشب   هکشب لماش   لماش  ) ) هار هار ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005240000083 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  20000 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن یراذگراب  لیمکت و  ار  مالعتسا  قاروا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8971956777 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  نابایخ  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420235-035  ، 32420200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423041-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8989

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

یبرغ 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6100344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000259 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن لرتنک   لرتنک حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراتشون "  فورح  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  یارجا   : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100060000001 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم  8870 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

صاخشا هیلک  زا  اذل  یراتشون ، "  فورح  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  یارجا   " هب تبسن  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیآ یم  لمعب  توعد  یقوقح  یقیقح و 

 : یتسپ دک  مجنپ ،  مراهچ و  هقبط  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  تیاده - نابایخ  یمطاف - ریشم  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134947718

36292085-071  ، 32304618-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304425-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قفاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاه  کولب  یزیمآ  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005240000082 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 18000 دادعت : 
1402/02/20 زاین :  خیرات 

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگرابو  لیمکت  یصوصوخ  طیارشو  دانسا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8971956777 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  نابایخ  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420235-035  ، 32420200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423041-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراتشون یراتشون فورح   فورح وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9191

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه کولب   کولب یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درگتشه دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامدخ  حرش  قبط  ینامیلس  مساقدیهش  یقربراطق  هاگتسیا  یبرغ  تناشرد  طخ  لیوطت  ییارجا  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001290000040 زاین :  هرامش 

درگتشه دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلیر هیلقن  لیاسو  نهآ و  هار  یاه  ویتوموکول  دیلوت  سیورس :  مان 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صلاخ تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  هیلک.دامن  لصاح  سامت  02644264004 هرامشاب لاوس  هنوگرهزورب  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یعامتجا  نیمات  همیب  باسحاصافم  هئارا  هب  طونم  ییاهندرکراک 

یتسپ دک  درگتشه ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   - هلحم 4 زاف 2   - درگتشه دیدج  رهش  نیوزق ،   - نارهت نابوتا  رتمولیک 65  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3361959383 : 

44260311-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4460320-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب راطق   راطق هاگتسیا   هاگتسیا یبرغ   یبرغ تناش   تناش ردرد   طخطخ   لیوطت   لیوطت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9393
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  رد  نز  کمشچ  غارچ  ییانشور و  متسیس  یزاسون  یزاسهب و  ءارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000290 زاین :  هرامش 

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

دحاو 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا یاههار   یاههار یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یزاسون   یزاسون وو   یزاسهب   یزاسهب ءارجا   ءارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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زاوها هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفه هقطنم  رد  همالع  راولب  دابآریصح و   ، یا هفرح  ینف و   ، تیالو لپ  ، جیسب ، نارادساپ راولب  رد  عقاو  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش

1101097241000061 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 80 زیاس ینوریب  طیحم  نکشن  بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تازیهجت ) دیرخ  یتسویپ (  دانسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئارا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفه تفه هقطنم   هقطنم ردرد   همالع   همالع راولب   راولب وو   دابآریصح   دابآریصح  ، ، یایا هفرح   هفرح وو   ینف   ینف  ، ، تیالو تیالو لپلپ   ،، جیسب جیسب ،، نارادساپ نارادساپ راولب   راولب ردرد   عقاو   عقاو یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش

9595
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاههاگتسیا یارب  ددع  دادعت 17  هب  تاسیسات  ولبات  مرفتلپ  یوررب  بصن  گنربش و  اب  هشقن  میسرت  باق و  میرف و  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ناریگناخ دهشم و  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  هدودحم 

1101091475000500 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاههاگتسیا یارب  ددع  دادعت 17  هب  تاسیسات  تیعقوم  ییامناج و  ولبات  مرفتلپ  یوررب  بصن  گنربش و  اب  هشقن  میسرت  باق و  میرف و  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ناریگناخ دهشم و  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  هدودحم 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004470-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاههاگتسیا یاههاگتسیا یارب   یارب ددع   ددع دادعت  1717   دادعت هبهب   تاسیسات   تاسیسات ولبات   ولبات مرفتلپ   مرفتلپ یوررب   یوررب بصن   بصن وو   گنربش   گنربش اباب   هشقن   هشقن میسرت   میسرت وو   باق   باق وو   میرف   میرف تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
 . . ناریگناخ ناریگناخ وو   دهشم   دهشم هلول   هلول طوطخ   طوطخ یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب هدودحم   هدودحم

9696
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  قباطم  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000676 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت و هدنزاس  عجرم  سانور  یتراجت  مان   kg 25 رادقم یزلف  بلح  یدنب  هتسب  عون   RTB-787 گنر دک  درس  کیتسالپومرت  درز  گنر  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

شانور تراجت  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  سانور  ییایمیش 
بلح 1 دادعت : 

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

لیمکت و تسا .  دات  دروم  تسویپ  تاصخشم  قباطم  مالقا  ددرگ .  تبث  تایلام  نودب  عومجم و  تروص  هب  تمیق  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیفش 75358219 دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تیلوئسم و  دشاب .  یم  یمازلا  تسویپ  روتکاف  شیپ  لاسرا 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قباطم   قباطم یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 9797
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ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیر دراگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000141 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: 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  1313   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیردراگ لیردراگ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000984 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  زاین  دروم  کرادم  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  هنیزه 6  تخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  جرد و  یلک  تروصب  مالعتسا  رد  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  اناد  سدنهم  هرامش 09173323655  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چناپ لور  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  هگرب  قباطم 

1101004185000081 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یراذگراب هناماس  رد  لیمکت  یسررب و  زا  سپ  ارنآ  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ و  یاه  هگرب  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03432234763 .تفرگ / دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  کرادم ، صقن  لیلد  هب  ددرگن ، یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هکیتروصرد  / .دامرف

7613813548 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدمحا  هارراهچ  ینرق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266176-034  ، 32221357-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260452-034 :: 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 یاه   یاه هگرب   هگرب قباطم   قباطم چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چناپ لور  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  هگرب  قباطم 

1101004185000080 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یراذگراب هناماس  رد  لیمکت  یسررب و  زا  سپ  ارنآ  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ و  یاه  هگرب  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03432234763 .تفرگ / دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  کرادم ، صقن  لیلد  هب  ددرگن ، یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هکیتروصرد  / .دامرف

7613813548 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدمحا  هارراهچ  ینرق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266176-034  ، 32221357-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260452-034 :: 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 یاه   یاه هگرب   هگرب قباطم   قباطم چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چناپ لور  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  هگرب  قباطم 

1101004185000079 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  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 : 

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

یراذگراب هناماس  رد  لیمکت  یسررب و  زا  سپ  ارنآ  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ و  یاه  هگرب  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03432234763 .تفرگ / دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  کرادم ، صقن  لیلد  هب  ددرگن ، یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هکیتروصرد  / .دامرف

7613813548 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدمحا  هارراهچ  ینرق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266176-034  ، 32221357-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260452-034 :: 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 یاه   یاه هگرب   هگرب قباطم   قباطم چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6100632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسناسآ تهج  یمامت  ددع  هقبط 3 برد  ددع / کی  نیباک  برد  / ددع دادعت 1 هتل  ناریا 3 تخاس  زیاس 120 موکلس  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض  درادناتسا  یلصا  یناریا 
1101091936000653 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دارآ ناربناسآ  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  دارآ  ناربناسآ  ابص  هدنزاس  عجرم   MPI یتراجت مان  روسناسآ  نیباک  برد  دربراک   REVECO لدم ویارد  درب  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیکفت هب  روتکاف  شیپ  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تیمق  دشاب  هتشاد  سابع  ردنب  رد  یگدنیامن  ایو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماجنارس نفلت 09173618248 دشاب  یم  راک  مامتا  زا  سپ  یتخادرپو  هدننک  نیمات  اب  بصنو  لمح  هنیزهو  دوش  یراذگ  راب 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسناسآ روسناسآ تهج   تهج یمامت   یمامت ددع   ددع هقبط  33 هقبط برد   برد ددع / / ددع کیکی   نیباک   نیباک برد   برد // ددع ددع 11 دادعت   دادعت هتل   هتل ناریا  33 ناریا تخاس   تخاس 120120 زیاس   زیاس موکلس   موکلس برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
راد راد تنامض   تنامض درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا

103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاعالطا یروانف  شرتسگ  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6100879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   VIRDI ac2100 plus ددرت لرتنک  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095060000027 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI هدنزاس عجرم   ac2100 plus لدم ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  یراک - زور  یط 10  دات و  لیوحت ، زا  دعب  هیوست  یمسر - تروص  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  - ربتعم یتناراگ  یاراد  تامازلا >=   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تقیقح یاقآ  یلخاد 223  سامت 88510910 هرامش  دوب - دهاوخ 

1559615613 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یدرورهس ، هشیدنا و  نیب  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88510910-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88763342-021 :: 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

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     VIRDI  ac2 100  plusVIRDI  ac2 100  plus ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000985 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

هناخ لیاسو  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  زاین  دروم  کرادم  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  هنیزه 6  تخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  جرد و  یلک  تروصب  مالعتسا  رد  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  اناد  سدنهم  هرامش 09173323655  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد کیتاموتا  یاهبرد  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090412000105 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هاگتسد 36 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  یبارت  سدنهم  هرامش 09131983167  اب  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913439 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  رنهاب -  دیهش  هاگشناد  شهوژپ -  نادیم  ماما -  هارگرزب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31323062-034  ، 31323000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257165-034 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 105105

هاگشناد هاگشناد کیتاموتا   کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  ددرت و  لرتنک  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000537 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  ددرت و  لرتنک  هاگتسد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش ) دنجریب یللملا  نیب  هاگدورف  ینیمز  ینمیا   High Speed پآ لور  برد  ددع  کی  لماک  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ارجا حلاصم و  هیهت 

1101004800000035 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یروای  هرامش 09151644153  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  .تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قباطم  کیتاموتا  یاه  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004754000021 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387145711 یتسپ :  دک  شناد ،  کرهش  یادتبا  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 14  حتف  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66282672-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66282606-021 :: 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

High SpeedHigh Speed  پآپآ لور   لور برد   برد ددع   ددع کیکی   لماک   لماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 108108

کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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راسمرگ ینامرد  زکرم   :: 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 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

6101627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ( لیاف  تاصخشم  حرش  هب  رورس  قاتا  رد  رلرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090351000006 زاین :  هرامش 

راسمرگ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 02334241780 09122317309 نفلت  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ( لیاف  تاصخشم  حرش  هب  رورس  قاتا  رد  رلرتنک  سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3581774168 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نامتخاس  یوربور  یحالف -  دیهش  نابایخ  راسمرگ -  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34225270-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34240990-023 :: 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

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا اباب   هارمه   هارمه زیمت   زیمت قاتا   قاتا ردرد   ودود   کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1101 10
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 10 =CAC111 رل لرتنک  یزادنا  هار  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
20 دادعت =PT100CK لانیمرت

20 دادعت (= ناب نام  دنرب  ) هفرطکی هریگتسد  اب  یقرب  لباقم  لفق 
1201094216000104 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دادعت 10 =CAC111 رل لرتنک  یزادنا  هار  بصن  هیهت و  - 

20 دادعت =PT100CK لانیمرت
20 دادعت (= ناب نام  دنرب  ) هفرطکی هریگتسد  اب  یقرب  لباقم  لفق 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  3 دادعت : 

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

دوش یگنهامه   09194984179 .دوش یراذگ  راب  روتکاف  شیپ   . الاک لیوحت  نامز  هدش  رهم  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هفرطکی هفرطکی هریگتسد   هریگتسد اباب   یقرب   یقرب لباقم   لباقم لفق   لفق - - PT100CKPT100CK  لانیمرت لانیمرت - - CAC11 1CAC11 1 رلرل لرتنک   لرتنک یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست - کناب برد  لیوحت  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب ینف  هدنیامن  دیئات  زا  سپ 

1101030038000087 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سپسپ هیوست   هیوست -- کناب کناب برد   برد لیوحت   لیوحت هدش -  -  هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    -  - یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
کناب کناب ینف   ینف هدنیامن   هدنیامن دیئات   دیئات زازا  

1 121 12
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نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمعلاروتسد تاصخشم و  اب  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ینامرد  یتشادهب  زکرم  تهج 24  هتسب  رادم  نیبرود  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101093199000126 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6009 لدم  cm 54 عافترا  57x60 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هنیزه ( تشادهب زکرم  رابنا   ) نامرک رهش  رد  لیوحت  .دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانو  روتکاف  شیپ  .دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  تبث.دشابیم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و 

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: 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

مق ناتسا  یتایلام  روما  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 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

6100784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2 یرس مق -  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یاهنامتخاس  زا  یکیزیف  یتینما و  تظافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003403000005 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هام  4 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2 یرس مق -  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یاهنامتخاس  زا  یکیزیف  یتینما و  تظافح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719683537 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامتخاس  یوربور  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36164372-025  ، 36164100-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36632001-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

لکلک هرادا   هرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس زازا   یکیزیف   یکیزیف وو   یتینما   یتینما تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 1141 14
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6100910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودج  قبط  هتسب  ردم  یاه  نیبرود  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003468000040 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لودج  قبط  تاصخشم  - 

.ددرگ لیمکت  یتسویپ  لودج  رد  یداهنشیپ  غلابم  امتح 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5163974131 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نابایخ  لوا  یناسربآ -  هارراهچ  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343513-041  ، 3343731-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3343600-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ لودج   لودج قبط   قبط هتسب   هتسب ردم   ردم یاه   یاه نیبرود   نیبرود لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

شخپ شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد یلاتیجید   - - یلاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاحیضوت رد  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003671000045 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهنیشام زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   TIANDY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-C35KS لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناریا یرادا 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
یاهنیشام زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   TIANDY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-C34LP لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناریا یرادا 
ددع 9 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زکرم هدننک  هضرع  عجرم   TIANDY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-C32GN لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
یمتسر بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR3218 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی (- 1 ددع )Tiandy-TC-h326s 33xptz نیبرود (- 9 ددع )Tiandy-TC-C34WP نیبرود (- 20 ددع  ) Tiandy-TC-C35KS نیبرود  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد لیوحت  - دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  - اه نیبرود  ریواصت  طبض  تهج   6TB دراه ددع  هارمه 6  هب   Tiandy-TC-R3380 8HDD 80Ch لدم  NVR هاگتسد

اهنادنز لک  هرادا  رابنا 

9717877856 یتسپ :  دک  مود ،  هارراهچ  ملعم 7 -  ملعم -  راولب  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57201871-091  ، 32237285-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237283-056 :: 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

مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب     HPHP  رورس رورس وو   تیاسلیام   تیاسلیام هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود طسوتم   طسوتم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
*** *** دشاب دشاب یمیم   یمالسا   یمالسا هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا لحم   لحم زازا   تخادرپ   تخادرپ *** ***

1 171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ لیاف  حرش  هب   HP رورس تیاسلیام و  هتسب  رادم  نیبرود  طسوتم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  لیاف 

*** دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  ***
1101003865000027 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c5364pb لدم یتظافح  یاه  متسیس  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c5375epb لدم یتظافح  یاه  متسیس  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ایمیک هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c8262-fpb لدم یتظافح  یاه  متسیس  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  حرش  هب   HP رورس تیاسلیام و  هتسب  رادم  نیبرود  طسوتم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  لیاف 

*** دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  ***

6931897396 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  ماما -  یبونج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330366-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6101109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط چنیا (  نویزیولت 43   - Hdmi لباک هکبش -  لباک  شفنب -   6tr دراه راد -   IP نیبرود کر -  اب  هارمه  هلاناک  تشه   NVR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یتسویپ تسیل 

1201009006000143 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

 ( یتسویپ تسیل  قبط  چنیا (  نویزیولت 43   - Hdmi لباک هکبش -  لباک  شفنب -   6tr دراه راد -   IP نیبرود کر -  اب  هارمه  هلاناک  تشه   NVR - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

دروم  7 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هار بصن و  اب  هارمه  یمالعا  تمیق  دوب -  دهاوخ  رمحا  لاله  تیعمج  رد  لیوحت  دوش -  یم  هتفرگ  لیوحت  هطوبرم  سانشراک  دات  زا  دعب  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 09143094423 هب  یربنق  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  دوب -  دهاوخ  رها  ناتسرهش  رمحا  لاله  تیعمج  لحم  رد  یزادنا 

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا نویزیولت  4343   نویزیولت  -  - HdmiHdmi لباک   لباک هکبش -  -  هکبش لباک   لباک شفنب -  -  شفنب   66 trtr دراه   دراه راد -  -  راد   IPIP نیبرود   نیبرود کرکر -  -  اباب   هارمه   هارمه هلاناک   هلاناک تشه   تشه   NVRNVR ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف لک  هرادا  تسارح  اهنیبرود  هیلک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  هئارا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تاخشم  مالعتسا و  حرش  هب  نالیگ  ناتسا 

1101001225000045 زاین :  هرامش 
نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 12 دادعت : 

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

لیمکت و ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/10/15  هبنشجنپ  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپت لگ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهنیبرود اهنیبرود هیلک   هیلک یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1191 19

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 120120

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

یتراظن یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092111000008 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  هپت  لگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SONY یتراجت مان   SNC-EB632 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  یتراظن  یاه  متسیس   IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   SONY هدنزاس عجرم  نپاژ 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N324-402416 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NSD-P4230R لدم بش  رد  دید  تیلباق  موز و  ربارب  لسکیپاگم 30 مادیپسا 2 هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

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

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-9543 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخ  تخادرپ  لاس 1402  نایاپ  رد  دیرخ  غلبم  یرادرهش و  هدهع  رب  ارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یراک  همزر  یتبث و  تکرش  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش 

6558139714 یتسپ :  دک  هپت ،  لگ  یرارهش  نامتخاس  ییاجر  دیهش  راولب  هپت  لگ  رهش  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35328600-081  ، 35328601-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35328600-081 :: 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

یا6100344 هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک  حرط  هحفص 69)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

شیازفا6100674 تهج  مزال  تازیهجت  گنیمرالآ -  گنیروتینام و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هبوصنم نفلت  زکرم  تیفرظ 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بصن6101633 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 25)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شخپ6100988 طبض و  هاگتسد  یلاتیجید  - هتسب  رادم  هحفص 90)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6101109 هکبش -  لباک  شفنب -   6tr دراه راد -   IP نیبرود کر -  اب  هارمه  هلاناک  تشه   NVR
چنیا نویزیولت 43   - Hdmi

هحفص 90) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

قیرح6100971 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 35)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6101456Addressable optical smoke & heat detector for safe area(35 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تلو6101680 ولیک  تسپ 63 و 230  ژایلر و  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هرواشم  هحفص 35)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لباک6101688 نوز -  لرتنک 4  لناپ  قیرح -  مالعا  ریژآ  قیرح -  مالعا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش 
یرطاب یترارح و  روتکتد  تومیر -  نز  کمشچ  غارچ  قیرح -  دض 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6101627 سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن6101494 یاه  هحفص 90)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6100132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هدنهدرادشه  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091200000053 زاین :  هرامش 

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یریما نیسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  وکانه  یتراجت  مان   DGSM/FORG لدم گنیجیپ  رادشه  متسیس  الاک :  مان 

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

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنهامه یبارحم  سدنهمابرتشیب  عالطا  تهجدشاب  یم  هدنشورف  هدهعباه  هنیزه  هیلک  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163402594 ونشر یاقآ  اب  هنیزه  تخادرپ  یوحن  تهجو  09163410198 دوش

6481616976 یتسپ :  دک  ادهش ،  نابایخ  یاهتنا  رهش  ابیز  ادهش  یوک  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42651832-061  ، 42650003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42651830-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

یتسویپ6100132 تسیل  قبط  هدنهدرادشه  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  هحفص 100)هیهت  گنیجیپ  ( گنیجیپ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ربتعم6100879 یتناراگ  اب   VIRDI ac2100 plus ددرت لرتنک  هاگتسد  کی  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هطوبرم6101303 تازیهجت  ددرت و  لرتنک  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  ، یاهمتسیسهیهت یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هدنهدرادشه   هدنهدرادشه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 12 112 1
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/07عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح دض   lshf پیت راددلیش  درگ  یسم  قرب  لباک  ناونع : 

14013904 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/07 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ژراش نامز  رد  یناما  لوسپک  بصن  روما و  هرادا  لحم  رد  لیوحت  ییولیک  مجح 40   FM200 زاگاب قیرح  افطا  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ربتعم  تیلاعف  هناورپ  هیارا 

1101001064000085 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیرت  ینمیا  تامدخ  یناشنشتآ و  نامزاس  دات  نودب  ربتعم و  تیلاعف  هناورپ  دقاف  یاهداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض     lshflshf  پیت پیت راددلیش   راددلیش درگ   درگ یسم   یسم قرب   قرب لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

هیارا هیارا ژراش .  .  ژراش نامز   نامز ردرد   یناما   یناما لوسپک   لوسپک بصن   بصن وو   روما   روما هرادا   هرادا لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت ییولیک   ییولیک   4040 مجح   مجح   FM200FM200 زاگاب   زاگاب قیرح   قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ربتعم   ربتعم تیلاعف   تیلاعف هناورپ   هناورپ

123123

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

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

زا 148 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m8pw5258sr2ua?user=37505&ntc=6100021
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6100021?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gg8s9adatxpaf?user=37505&ntc=6100305
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6100305?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبق  - یتساوخرد طیارشو   - تسویپ ینف  تاصخشمو  تساوخرد  قبط  قیرح  یافطا  یاه  ردلیسژراش   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدزاب مرف  تفایردو  یراذگ  تمیق  زا 

1101091684001208 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ردنلیس 468 دادعت : 

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

یراذگ تمیق  زا  لبق   - یتساوخرد طیارشو   - تسویپ ینف  تاصخشمو  تساوخرد  قبط  قیرح  یافطا  یاه  ردلیسژراش   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوشیم لاطبا  دننکنرپ  دیزاب  مرفو  هدرکن  دیزاب  هک  ییاه  تکرش   - ههامود تخادرپ  تسیمازلا  09126661759 رو هدید  رهظ  12 ات تعاسزا 9  - دیزاب مرف  تفایردو 

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

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا یاه   یاه ردنلیس   ردنلیس ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 124124
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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 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110250  هرامش  لا  یپ  چا  برد  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985008005 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  ( 0110250 یاضاقت / لا یپ  چا  برد   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن  .دامن / 

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

34148584-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000155000087 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ برد  ناراهم  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  اناداپآ  برد  ناراهم  نمیا  هدنزاس  عجرم   Toos M لدم  220x120 cm زیاس یدالوف  سنج  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت انمض " ددرگ .  لاسرا  هیهت و  تسویپ  تسیل  قبط  یتسیاب  الاک  تسا .  هدیدرگ  نعت  یراذگ  تمیق  تهج  افرص " هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  مرف  لاسرا  و 

7613856993 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  ملعم  نابایخ  یادتبا  سدق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269472-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سخرس ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6100999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  تهج  هناورپ  بسا و 2 با 5 پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000023 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رف ییافص  اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PENTAX یتراجت مان   ULTRA 5 لدم بآ  پمپ  لیرون  هناورپ  الاک :  مان 

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

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم دننک  نیمات  اب  لحم  ات  لاسرا  هیارکو  الاک  لیوحت  زا  دعب  دقن  تخادرپ  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 126126

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس تهج   تهج هناورپ   هناورپ 22 وو   بسا   بسا 55 بابا   پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 127127

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

قیرح6100021 دض   lshf پیت راددلیش  درگ  یسم  قرب  لباک  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

رد6100110 دوجوم  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتیس  سیورس  ریمعت ، تاعطق ، ضیوعت  هیهت و 
 ( یتسویپ لیاف  قبط  دابآ  ( سراپ  لیبدرا و  یاههاگدورف 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بصن6100305 روما و  هرادا  لحم  رد  لیوحت  ییولیک  مجح 40   FM200 زاگاب قیرح  افطا  لوسپک  ژراش 
دشاب یم  یمازلا  ربتعم  تیلاعف  هناورپ  هیارا  ژراش .  نامز  رد  یناما  لوسپک 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6100749 یافطا  یاه  ردنلیس  هحفص 7)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

رورس6100800 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 7)رد  قیرح  ( قیرح

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

قبط6100875  fm200 قیرح افطا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ( ههام هس  هرود  راهچ   ) هلاسکی هنیزه 
تسویپ تسیل 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6100877 حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  هحفص 25)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6100898 قاتا  قیرح  دض  هحفص 7)برد  قیرح  ( قیرح

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

نبرک6100944 دیسکا  ید  یزاگ  قیرح  ءافطا  لوسپک  ددع  هحفص 35)ژراش 43 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6100971 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 35)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6100999 افطا  متسیس  تهج  هناورپ  بسا و 2 با 5 هحفص 7)پمپ  قیرح  ( قیرح

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

ییویلیک6101090 co2 6 قیرح افطا  هحفص 35)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6101339 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  رب  تراظن  یحارط و  هحفص 35)رواشم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6101456Addressable optical smoke & heat detector for safe area(35 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کشخ6101600 قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  هحفص 35)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تلو6101680 ولیک  تسپ 63 و 230  ژایلر و  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هرواشم  هحفص 35)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

لباک6101688 نوز -  لرتنک 4  لناپ  قیرح -  مالعا  ریژآ  قیرح -  مالعا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش 
یرطاب یترارح و  روتکتد  تومیر -  نز  کمشچ  غارچ  قیرح -  دض 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاسیسات6101518 نکاما و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هژورپ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
ناتسا زاگ  تکرش 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش.تسا عنامالب  ناسکی  ییاراک  ینف و  تاصخشماب  یاهدنرب  ریاس  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب تفن  تسیلردنو  زج  ناگدننک 

1101093631004889 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

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

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زج ناگدننک  تکرش.تسا  عنامالب  ناسکی  ییاراک  ینف و  تاصخشماب  یاهدنرب  ریاس  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   DETECTOR :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب تفن  تسیلردنو 

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

ینف و6101278 تاصخشماب  یاهدنرب  ریاس  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   DETECTOR
.دنشاب تفن  تسیلردنو  زج  ناگدننک  تکرش.تسا  عنامالب  ناسکی  ییاراک 

هحفص 107) روتکتد  ( روتکتد

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

6101456Addressable optical smoke & heat detector for safe area(35 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لباک6101688 نوز -  لرتنک 4  لناپ  قیرح -  مالعا  ریژآ  قیرح -  مالعا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش 
یرطاب یترارح و  روتکتد  تومیر -  نز  کمشچ  غارچ  قیرح -  دض 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تکرش.تسا تکرش.تسا عنامالب   عنامالب ناسکی   ناسکی ییاراک   ییاراک وو   ینف   ینف تاصخشماب   تاصخشماب یاهدنرب   یاهدنرب ریاس   ریاس داهنشیپ.یتسویپ   داهنشیپ.یتسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط   DETECTORDETECTOR ناونع : : ناونع
.دنشاب .دنشاب تفن   تفن تسیلردنو   تسیلردنو زجزج   ناگدننک   ناگدننک

128128

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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

کیتاموتا6101477 یاه  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  " " 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

هاگشناد6100990 کیتاموتا  یاهبرد  یرادهگن  یاهمتسیسسیورس و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) 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 " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ره یارب  لماک (  تازیهجت  اب  روسنس  ددع  یاراد 172  هاگتسد  دادعتب 20   Z4 ULTRA TERACODE لدم ریگدزد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دوش هتفرگ  رظن  رد  لباک  رتم  یلا 400  هاگتسیا 300 

1101093772000026 زاین :  هرامش 
هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رادشه متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  کرادم  تمسق  رد  زایندروم  ریگدزد  متسیس  ینف  تاصخشم  لدم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف هعلاطم  تقد  هب  تسا  دنمشهاوخدشاب  یم  دوجوم  تسویپ  کرادم  تمسق  رد  مالعتسا  طیارش 

.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 041-33337634  هرامش  اب  زاین  تروص  رد 

5156917511 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33290001-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33290066-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریگدزد6100956 هحفص 109)متسیس  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریگدزد ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوس 24-70 نیبرود  زنل  هارمه  هب   7 افلا ینوس  یساکع  نرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003379000122 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SONY هدنزاس عجرم   SONY یتراجت مان   Alpha A7S III Mirrorless Digital Camera لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

نپاژ هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EF24-70mm f/2.8 L لدم یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ینوس  نیبرود   1 دشای ریز  قیقد  تاصخشماب  ربارب  الاک  " انمض الاک - حیحص  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 1  هدنشورف -  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( EF24-70mm f/2.8 L) تاصخشم اب  ینوس  زنل  - Alpha A7S III Mirrorless Digital Camera) 2  ) تاصخشم

6616643131 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  - نارادساپ نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231446-087  ، 33233183-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235845-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2424-- 7070 ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب     77 افلا افلا ینوس   ینوس یساکع   یساکع نرود   نرود ناونع : : ناونع 130130
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیاز بوکسورکیم  نیبرود  ده  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000144 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناتسرام هدننک  هضرع  عجرم   ZEISS یتراجت مان   VISUCAM 500 لدم یکشزپ  مشچ  یفارگویژنآ  یرادربسکع و  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6101557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیاز سیاز بوکسورکیم   بوکسورکیم نیبرود   نیبرود دهده   ناونع : : ناونع 131131

زنل زنل ظفاحم   ظفاحم وو   ردیر   ردیر ورور   .هظفاح   .هظفاح تراک   تراک .نیبرود   .نیبرود هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زنل ظفاحم  ردیر و  ور  .هظفاح  تراک  .نیبرود  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002913 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DA 100 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

نیبوژ
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   80MS لدم  GB 128 هظفاح تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

یشخب ردان  هدننک  هضرع  عجرم   GB 1 تیفرظ  KINGMAX لدم هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نالیگ نوتیز  هار  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ALTON یتراجت مان   YYLH001-6 لدم یساکع  نیبرود  هعطق  زنل  ظفاحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIFILM یتراجت مان  یساکع  نیبرود   LH-X100 زنل ظفاحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یداحتا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   APS هدنزاس عجرم  یساکع  نیبرود  دربراک   100x300x432 mm زنل ظفاحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   ELCON یتراجت مان   R-130-20-238 لدم یرادربملیف  نیبرود  زنل  ظفاحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هیارا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکرید 09183580536 ینف : سانشراک 

یمیمص 09181314691 زادرپراک : 

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

31498419-083  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

هدافتسا6100115 هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت 
کناب ینف  هدنیامن  دیئات  زا  سپ  هیوست  - کناب برد  لیوحت  هدش - 

هحفص 90) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6100289 رادم  نیبرود  مزاول  هحفص 90)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوس 610066724-70 نیبرود  زنل  هارمه  هب   7 افلا ینوس  یساکع  هحفص 9)نرود  نیبرود  ( نیبرود
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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

گنلیش6100798 هدنرادهگن  یکدی  هعطق  تسب   - HDMI 1.4V لباک یساکع - نیبرود  یرتاب  رژراش 
یرطاب زیررس 

هحفص 50) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سیاز6100813 بوکسورکیم  نیبرود  هحفص 9)ده  نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ6100910 لودج  قبط  هتسب  ردم  یاه  نیبرود  لیاسو  هحفص 90)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شخپ6100988 طبض و  هاگتسد  یلاتیجید  - هتسب  رادم  هحفص 90)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6101094 .تسویپ  لیاف  حرش  هب   HP رورس تیاسلیام و  هتسب  رادم  نیبرود  طسوتم  دیرخ 
*** دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ   *** .دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ 

هحفص 90) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6101109 هکبش -  لباک  شفنب -   6tr دراه راد -   IP نیبرود کر -  اب  هارمه  هلاناک  تشه   NVR
چنیا نویزیولت 43   - Hdmi

هحفص 90) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اهنیبرود6101492 هیلک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  هحفص 90)هئارا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6101494 یاه  هحفص 90)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6101554 حطس  رد  ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنل6101557 ظفاحم  ردیر و  ور  .هظفاح  تراک  .نیبرود  هحفص 9)هیاپ  نیبرود  ( نیبرود

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

بصن6101633 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 25)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  سکبریگ  هاگتسد  لیدبت 5  سکبریگ و  هاگتسد  دادعت 5  تسا .  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09126641561

1101091319000146 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ABER هدنزاس عجرم  لاغترپ  هدنزاس  روشک   ABER یتراجت مان   CODE TF3008M لدم وزوسیا  دربراک   P.T.O لماک سکبریگ  لغب  الاک :  مان 
نامرآ روجل 

تس 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56882052-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وزوسیا وزوسیا دربراک   دربراک   P.T .OP.T .O لماک   لماک سکبریگ   سکبریگ لغب   لغب ناونع : : ناونع 133133

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

6101585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک HBA و جیرتراک Q2078A و  ددع  هارمه 5   HPE Store Ever External Tape Drive 30750 پیت هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنیلک ددع  کی  طبار و  لباک 

1101004502000044 زاین :  هرامش 
مق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   EMC AX4-5DAE لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش ماجنا  ناگیار  تروص  هب  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش ماجنا  اه  جیرتراک  یمامت  یور  پاکب  هلحرم  کی  اه  جیرتراک  تست  تهج 

.دشاب یتناراگ  لاسکی  لماش  دیاب  هاگتسد 
VeeamBackup ناگیار یزادنا  هار  بصن و 

VeeamBackup رازفا مرن  رد  اه  رورس  یمامت   Job فیرعت

3718146645 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  بنج  نارهت ) میدق  هداج   ) مرکادخ دیهش  رادرس  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36641601-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36641604-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 148 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5t96hujf69p8w?user=37505&ntc=6101585
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6101585?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  سکبریگ  هاگتسد  لیدبت 5  سکبریگ و  هاگتسد  دادعت 5  تسا .  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09126641561

1101091319000147 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ABER هدنزاس عجرم  لاغترپ  هدنزاس  روشک   ABER یتراجت مان   CODE TF3008M لدم وزوسیا  دربراک   P.T.O لماک سکبریگ  لغب  الاک :  مان 
نامرآ روجل 

تس 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56882052-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وزوسیا6100681 دربراک   P.T.O لماک سکبریگ  هحفص 113)لغب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لانرتسکا6101585 زاس  هحفص 113)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

سکبریگ6101711 هاگتسد  لیدبت 5  سکبریگ و  هاگتسد  هحفص 113)دادعت 5  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6100194( یکیتسالپ یسرجوین  ینمیا و  هناوتسا  ، ینمیا هکشب  لماش   ) هار ینمیا  تازیهجت  هحفص 69)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سکبریگ سکبریگ هاگتسد   هاگتسد   55 لیدبت   لیدبت وو   سکبریگ   سکبریگ هاگتسد   هاگتسد   55 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000912 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-507127-B21 لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف .رورس   .رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 136136
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درمال ع )  ) اضر ماما  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یزاس  درادناتسا  زاین  دروم  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092821000006 زاین :  هرامش 

درمال ع   اضر   ماما  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   WS-C6509-E لدم هکبش  کر  هعطق  یساش  الاک :  مان 

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

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یتسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  زاین  دروم  تازیهجتدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگراب تلود  تاکرادت  هناماس  رد  نکسا و  هدیسر و  هدنشورف  تکرش /  نابحاص  یاضما  رهم و  هب  روهمم  سپس  دوش و  تیور  تقد  اب  یتسویپ  تاحفص  هیلک 

.ددرگ

7434146156 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  بنج  دابآ  نیسح  درمال  سراف  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52728344-071  ، 52728343-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52728342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 137137
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ناریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ 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

6100983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  هارمه  هرامش  رورس  قاتا  یارب  تلو  رپمآ 12  اولیس 100 یرتاب  تسویپ  تسیل  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005351000406 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص   ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VGP-BPX19 لدم هارمه  هنایار  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هارمه  هرامش  رورس  قاتا  یارب  تلو  رپمآ 12  اولیس 100 یرتاب  تسویپ  تسیل  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6183964917 یتسپ :  دک  قباس ،  یزرواشک  داهج  - نوراک هاگتسیا  نابایخ  - یقرش ماما  نابایخ  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35530381-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35530381-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  مالعتسا  گزب  ندرک  رپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - رتویپماک رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000001069 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا جوراس  نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   KHD-PRODUX PLUS-SERVER لدم یتعنص  هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32318617-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یارب   یارب تلو   تلو   1212 رپمآ   رپمآ 100100 اولیس   اولیس یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 138138

تسا تسا یمازلا   یمازلا مالعتسا   مالعتسا گزب   گزب ندرک   ندرک رپرپ   -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- رتویپماک رتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 139139
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب و هتشاد  اتفا  زوجم  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نمض  رد   ، تسویپ یلهلیاف  قباطم  اقیقد  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  زین  تایلام  همیب و 

1101005442000003 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرمرتم 15 دادعت : 

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

رب زین  تایلام  همیب و  دنشاب و  هتشاد  اتفا  زوجم  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نمض  رد   ، تسویپ یاهلیاف  قباطم  اقیقد  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

6931983994 یتسپ :  دک  مالیا ،  یعامتجا  نیمات  نامزاس  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331054-084  ، 33380666-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33380666-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دنشاب   دنشاب هتشاد   هتشاد اتفا   اتفا زوجم   زوجم تسیاب   تسیاب یمیم   ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش نمض   نمض ردرد    ، ، تسویپ تسویپ یلهلیاف   یلهلیاف قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   زین   زین تایلام   تایلام وو   همیب   همیب

140140
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  یپ  چا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001024 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیگنر زبس  هنایار  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP BLADE لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهعرب  لمح   -- هزور تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یپیپ   چاچا   رورس   رورس ناونع : : ناونع 141141
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روشک لاوحا  تبث  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 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP ProLiant DL380 G10 8 SFF Rendering Server رورس : هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد 

1201003065000023 زاین :  هرامش 
روشک لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

HP ProLiant DL380 G10 8 SFF Rendering Server رورس : هاگتسد  ود  - 
( تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  )

سانشراک دات  هب  مزلم  ربتعم -  تامدخ  یتناراگ و  اب  لانیجروا ، طقف 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب یعطق  دیرخ  دوش -  یراددوخ  ادیکا  هباشم  دراوم  یراذگ  تمیق  یفرعم و  زا  تسا ، رظن  دروم  تسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  زیهجت  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
60902364 ت : یراک -  هتفه  یتخادرپ 7  تسیمازلا -  تازج  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  جرد  سانشراک -  دات 

1137719411 یتسپ :  دک  کالپ 207 ،  ( هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60902280-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66746462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد   HP ProLiant DL380 G10  8  SFF Rendering ServerHP ProLiant DL380 G10  8  SFF Rendering Server رورس : : رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 142142
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ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنشاب هاگشناد  تسارح  تسیل  دیئات  دروم  دیاب  هدننک  تکرش  یاه  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092225000022 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تراپ سسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE DL380 GEN 10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

نرق زادرپ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب هاگشناد  تسارح  تسیل  دیئات  دروم  دیاب  هدننک  تکرش  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  للملا  نیب  سیدرپ  - یفسلف یلاع  یشزومآ  هعومجم  الک  تصش  هداج  یادتبا   - ایناکریهراولب - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4916694667

32450860-017  ، 32250050-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220809-017 :: 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

.دشاب6100340 یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف  .رورس  هحفص 116)دراه  رورس  ( رورس

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

تسویپ6100657 تسیل  قبط  رورس  قاتا  هحفص 50)شیارآ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6100800 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 7)رد  قیرح  ( قیرح

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

رورس6100859 قاتا  یزاس  درادناتسا  زاین  دروم  هحفص 116)تازیهجتدیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6100898 قاتا  قیرح  دض  هحفص 7)برد  قیرح  ( قیرح

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

رورس6100983 قاتا  یارب  تلو  رپمآ 12  اولیس 100 هحفص 116)یرتاب  رورس  ( رورس

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

تسا6101061 یمازلا  مالعتسا  گزب  ندرک  رپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - رتویپماک هحفص 116)رورس  رورس  ( رورس

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

لیاف6101094 .تسویپ  لیاف  حرش  هب   HP رورس تیاسلیام و  هتسب  رادم  نیبرود  طسوتم  دیرخ 
*** دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ   *** .دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ 

هحفص 90) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

.دنشاب .دنشاب هاگشناد   هاگشناد تسارح   تسارح تسیل   تسیل دیئات   دیئات دروم   دروم دیاب   دیاب هدننک   هدننک تکرش   تکرش یاه   یاه تکرش   تکرش ناونع : : ناونع 143143

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

6101164( چیئوس لاوریاف و  رتور ، شخب  هس  رد   ) هکبش یاهتخاسریز  تازیهجت  هحفص 50)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یم6101257 ناگدننک  تکرش  نمض  رد   ، تسویپ یلهلیاف  قباطم  اقیقد  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  زین  تایلام  همیب و  دنشاب و  هتشاد  اتفا  زوجم  تسیاب 

هحفص 116) رورس  ( رورس

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

تسویپ6101368 تساوخرد  قبط  یپ  چا  هحفص 116)رورس  رورس  ( رورس

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

قباطم6101375 اقیقد   HP ProLiant DL380 G10 8 SFF Rendering Server رورس : هاگتسد  ود 
تسویپ لیاف  تاصخشم  اب 

هحفص 116) رورس  ( رورس

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

.دنشاب6101451 هاگشناد  تسارح  تسیل  دیئات  دروم  دیاب  هدننک  تکرش  یاه  هحفص 116)تکرش  رورس  ( رورس

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

هکبش6101462 اهرورس و  ینابیتشپ  یرازفا ، مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 11)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6101627 سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 79) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ،TMF850 لدم بایغ  روضح و  هاگتسد ، هب 15  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005029000096 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 15 دادعت : 

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

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ،TMF850 لدم بایغ  روضح و  هاگتسد ، هب 15  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598866681 یتسپ :  دک  کالپ 23 ،  یفطل  دیهش  نابایخ  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88847311-021  ، 88843286-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88849858-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا ،، دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،،TMF850TMF850 لدم   لدم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد ، ، هاگتسد   1515 هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460940 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/14هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزرل روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004884 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم  رالیپرتاک  یتراجت  مان  لدم 325  یکیناکم  لیب  کیلوردیه  پمپ  هعطق  هندب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزرل شزرل روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 145145

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  درس  هریجنز  تهج  تبوطرو  امد  هنامزود  دنمشوهروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003335 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نهیم دنمشوه  درب  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   EMERSON یتراجت مان   MSTW-17500mm لدم لیتسا  سلنتسا  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 61 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  نتشاد  تروصرد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  - دشاب یتناراگ  یارادو  یلصاالاک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  یالاک  - دشابیم یدقن  تخادرپ  خیرات  - دوشدیق

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36465570-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطظا دلوم  هب  طوبرم   perkins نیجنا  speed/ timing روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000433 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط درس   درس هریجنز   هریجنز تهج   تهج تبوطرو   تبوطرو امد   امد هنامزود   هنامزود دنمشوهروسنس   دنمشوهروسنس ناونع : : ناونع 147147

یرارطظا یرارطظا دلوم   دلوم هبهب   طوبرم   طوبرم   perk insperk ins نیجنا   نیجنا   speed/ timingspeed/ timing  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6101638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنلیس راهچ  sh6530/2300cc لدم ینیزنب  تخوس  فرصم  اب  اناتسیا  هرفن  روحم 6  ود  یراوس  نو  وردوخ  هحفص  کسید و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاس 2008 لاس 

1101003280000130 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

چالک کسید  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نژیسکا روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک تبث  مالعتسا  مرف  رد  ار  دوخ  سامت  هرامش  افطل "  . تسا یدقن  تخادرپ.تسا  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه.دشاب  یلصا  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714674648 یتسپ :  دک  یتسیزهی ،  نامزاس.یتسیزهب  راولب  - نز راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377791-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358518-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیپ6100180 لاسرا  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ،TMF850 لدم بایغ  روضح و  هاگتسد ، هب 15  زاین 
.تسیمازلا روتکاف 

هحفص 124) روسنس  ( روسنس

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

شزرل6100429 هحفص 124)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ریگدزد6100956 هحفص 109)متسیس  ریگدزد  ( ریگدزد

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

مادکره6100972  plc , lcd امد یاهروسنس  لماش plc,Lcd و  هدننک  کنخ  هاگتسد  یلرتنک  هعومجم 
امد یاهروسنس  ددع  ددع و 2  کی 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 124)روسنس6101039 روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6101096 تسیل  قبط  درس  هریجنز  تهج  تبوطرو  امد  هنامزود  هحفص 124)دنمشوهروسنس  روسنس  ( روسنس

هرفن هرفن   66 روحم   روحم ودود   یراوس   یراوس نونو   وردوخ   وردوخ هحفص   هحفص وو   کسید   کسید ناونع : : ناونع 149149

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

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

یرارطظا6101265 دلوم  هب  طوبرم   perkins نیجنا  speed/ timing هحفص 124)روسنس روسنس  ( روسنس

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

هرفن6101638 روحم 6  ود  یراوس  نو  وردوخ  هحفص  هحفص 124)کسید و  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6100120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم   SULZER نیبروت هب  طوبرم   ANGULAR DISPLACEMENT رتیمسنارت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004877 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناکین  نازاس  نیبروت  یزاسون  یسدنهم و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   140x190x220 mm زیاس  sulzer s7 لدم یزاگ  نیبروت  راشف  چیئوس  الاک :  مان 

NITCO
ددع  4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

140140 x190x220  mmx190x220  mm  زیاس زیاس   sulzer s7sulzer s7  لدم لدم یزاگ   یزاگ نیبروت   نیبروت راشف   راشف چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 150150

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قبط  راد  فنک  گنلش  هارمه  هب  یلصا  چیئوسولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000674 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دابآرهم  یتعنص  هدنزاس  عجرم   IP42 تظافح هجرد   KV 24 ژاتلو  A 2500 نایرج تدش   AMS لدم رلپوک  طسوتم  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دابآرهم یتعنص 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب یلصا  تسیاب  یم  چیئوسولف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلپوک رلپوک طسوتم   طسوتم راشف   راشف قرب   قرب ولبات   ولبات راد - - راد فنک   فنک گنلش   گنلش هارمه   هارمه هبهب   یلصا   یلصا چیئوسولف   چیئوسولف ناونع : : ناونع 151151

نکنک شخپ   شخپ هلعش   هلعش میظنت -  -  میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ زاس -  -  زاس اوه   اوه هاگتسد   هاگتسد هعطق   هعطق رلرتنک   رلرتنک یکیلوردیه -  -  یکیلوردیه ولو   ولو کچکچ   تاسیسات -  -  تاسیسات یدالوف   یدالوف راخب   راخب هلت   هلت ناونع : : ناونع
یندچ یندچ

152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 . دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  یاهالاک  تسیل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004958 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   DANIELI یتراجت مان   DN15 لدم تاسیسات  یدالوف  راخب  هلت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   DANIELI یتراجت مان   DN25 لدم تاسیسات  یدالوف  راخب  هلت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   MANN REXROTH یتراجت مان   S10A1.0 لدم یکیلوردیه  ولو  کچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   RMU لدم زاس  اوه  هاگتسد  هعطق  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

تشدرس مایپ  نیشنزرم  نارو  هلیپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 2012  یندچ  نک  شخپ  هلعش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  روتکاف  شیپ  ای  ینف  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6101581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005488 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایلاتیا هدنزاس  عجرم   CORTEM یتراجت مان   CSC-216 لدم هاگشیالاپ  یتعنص  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6100120140x190x220 mm زیاس  sulzer s7 لدم یزاگ  نیبروت  راشف  چیئوس  هحفص 129)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

6100320ws- C2960-24PCL لدم تروپ  وکسیس 24  هکبش  هحفص 50)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رلپوک6100511 طسوتم  راشف  قرب  ولبات  راد - فنک  گنلش  هارمه  هب  یلصا  هحفص 129)چیئوسولف  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6100753 هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رهشمرخ6100825 ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد  هکبش  هحفص 50)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتراجت6100976 مان   WS-C3750X-48T-S لدم  PD IP Base 48 هکبش اتید  چیئوس  نیمات 
CISCO

هحفص 50) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6101164( چیئوس لاوریاف و  رتور ، شخب  هس  رد   ) هکبش یاهتخاسریز  تازیهجت  هحفص 50)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6101306 - لاوریاف - رتور هکبش  تازیهجت  هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هاگشیالاپ هاگشیالاپ یتعنص   یتعنص چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 153153

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

رشرپ6101417 زاس -  اوه  هاگتسد  هعطق  رلرتنک  یکیلوردیه -  ولو  کچ  تاسیسات -  یدالوف  راخب  هلت 
یندچ نک  شخپ  هلعش  میظنت -  لباق  چیئوس 

هحفص 129) چیئوس  ( چیئوس

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

هاگشیالاپ6101581 یتعنص  هحفص 129)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تاصخشم6100035 - ددع زاین 1 دادعت  هباشم - دک  ناریا  - یناریا رتویپماک  رازفا  تخس  سنسیال  چوس 
ددرگ یم  عوجرم  دات  مدع  - ناتسرامیب رابنا  رد  لیوحت  - تسویپ لیاف  رد  ینف 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چوس6100245 هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بصن6101633 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 25)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: 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   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000335 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  ناعنک  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   TEXON یتراجت مان   PL600 لدم روخ  یرتاب  یقرب و  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  حرش و  هب  یرتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805719-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: 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

ینوس 610066724-70 نیبرود  زنل  هارمه  هب   7 افلا ینوس  یساکع  هحفص 9)نرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هحفص 134)یرتاب6101017 توص  ( توص

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

لباک6101109 هکبش -  لباک  شفنب -   6tr دراه راد -   IP نیبرود کر -  اب  هارمه  هلاناک  تشه   NVR
چنیا نویزیولت 43   - Hdmi

هحفص 90) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرتاب یرتاب ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ  روتینام و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ملق دادعت 2 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/10/11هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/10/11عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6099968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مک بو  روتینام و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 155155

مکمک بوبو   وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 156156
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نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رتنیرپ 5  ددع و  روتینام 10  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003064000035 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20MK400H لدم  in 19/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967759475 یتسپ :  دک  باغرم ،  شبن  یبرغ  هزیوه ی  یرهطم  زا  دعب  یلامش  یدرورهس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42736372-021  ، 88503973-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88503973-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   55 رتنیرپ   رتنیرپ وو   ددع   ددع   1010 روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورتکلا تسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000592 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MED LINKET یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   V0014A لدم لاسگرزب  یبسچ  فرصم  رابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

نایناریا زیهجت  ابص 
هتسب 45,000 دادعت : 

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

دوش تبث  ددع  هب  دادعت  - دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
imed تیاس زا  شورف  زوجم  یارادو  تبث  تکرش 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  - ههام 8 تخادرپ

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورتکلا دورتکلا تسچ   تسچ ناونع : : ناونع 158158

روتینام روتینام وو     PCPC  ددع ددع   2 020 ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یاهالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  روتینام  ددع PC و   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001406000115 زاین :  هرامش 

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   H310 MK لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس روشک  مانتیو  هدنزاس  عجرم   INTEL یتراجت مان   Core i5-10400 لدم  GHz 2/9 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
کشونا تعنص  ایک 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GEIL INTERNATIONAL هدنزاس عجرم   GEIL یتراجت مان   DDR4 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  هلاناک  کت  مر  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 1TB BLUE لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP350-IPC لدم  W 350 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS22RF620HH لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   MOUSE یتراجت مان   ER لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم  سوینج  یتراجت  مان   Kb110 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6100525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادیرخ مالعتسا  قیرط  زا  تسویپ  مرف  قباطم  ار  دوخ  زاین  دروم  تازیهجت  دراد  رظن  رد  مالیا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

1101003992000002 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B/S-2039 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   HD Webcam C310 000586-960 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 
گنژاوآ

ددع 3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  رد  یمالعا  تازیهجت  تسیل  اب  قبطنم  دیاب  زاین  دروم  تازیهجت  هدش  مالعا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931413968 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  یدازآ 13 -  شبن  یدازآ -  راولب  یروشک -  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233060-084  ، 32233080-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233081-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار مکمک   بوبو   -- LEDLED  روتینام روتینام یایا - - هرقن   هرقن یکشم -  -  یکشم هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 160160
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یبرغ ناجیابرذآ  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6100600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش یتسویپ و  تسیل  ربارب  هباشم  دک  ناریا  اب  یبناج  مزاول  رتنیرپ و  ، تاقلعتم مامت  اب  سیک  ، روتینام لماش  هنایار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . مالعتسا رد  جردنم 

1101000225000097 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زاجم  هنایار  یفنص  ماظن  ای  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زا  زوجم  یاراد  هناماس و  وضع  ناتسا  یموب  یقوقح  یقیقح و  دارفا  هیلک  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  امرفراک  دروآرب.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب.یدقن  تروصب  تخادرپ  هدوب ، تکرش 

5716953136 یتسپ :  دک  یریخ ،  دیهش  راولب  ءایبنالا -  متاخ  هارگرزب  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32775005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32771937-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل ربارب   ربارب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   رتنیرپ   رتنیرپ ،، تاقلعتم تاقلعتم مامت   مامت اباب   سیک   سیک ،، روتینام روتینام لماش   لماش هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . مالعتسا مالعتسا ردرد   جردنم   جردنم

16116 1
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6100644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج دوش  هدافتسا  هباشم  دک  نریادشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  دک   . یمازلا دمیا   . تسویپ تساوخرد  قبط  ییا  هبرقع  جنسراشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنتسرفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپ زکرم  دات 

1101095112000801 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناماس هعسوت  ناهرب  هدننک  هضرع  عجرم  ناماس  هعسوت  ناهرب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BP60 لدم ییوزاب  نوخراشف  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

زکرم دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  نریادشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  دک   . یمازلا دمیا   . تسویپ تساوخرد  قبط  ییا  هبرقع  جنسراشف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنتسرفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپ

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج  هلاسکی  یتناراگ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  هس  حطس  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 5  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091481000094 زاین :  هرامش 

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هلاسکی  تنامض  یاراد  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ  ددرگ و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  سیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییا ییا هبرقع   هبرقع جنسراشف   جنسراشف ناونع : : ناونع 162162

رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163
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یوضر ناسارخ  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - یتسویپ اهب  مالعتسا  مرف  قباطم  تایئزج  - پیز میس  یروتینام و  ریز   ، ییاپ ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005243000060 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  راکیسراپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   JM 3413 لدم  28x42 cm زیاس کیتسالپ  لیتسا و  سنج  یرادا  یلدنص  ییاپ  ریز  الاک :  مان 

مارآ تراجت  ناکشا 
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137795676 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  نارگراثیاروماودیهشداینب  لک  هرادا  12 سردم سردمراولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256003-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228182-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  یباوختخت  یعامتجا 256  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6100889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  رامیب 3  یتایح  مئالع  دیاسدب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050019000168 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  یباوختخت   256 یعامتجا   نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام دودح 2  تخادرپ  یناریا  کرام  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  ناونعب  IMED تیاس رد  دیاب  هدنشورف  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحتو 

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

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

33404939-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پیز پیز میس   میس وو   یروتینام   یروتینام ریز   ریز  ، ، ییاپ ییاپ ریز   ریز ناونع : : ناونع 164164

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد رامیب  33   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع دیاسدب   دیاسدب روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  داتدروم  تفن  ترازو  تسارح  هعبات  اه  نامزاس  طسوت  ناگ  هدننک  نیمات  تسویپ - لیاف  قبط  هدش  لبمسا  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب یم  تکرش  هب  زاجم  طقف 

1101092187000083 زاین :  هرامش 
نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8306 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578155-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   داتدروم   داتدروم تفن   تفن ترازو   ترازو تسارح   تسارح هعبات   هعبات اهاه   نامزاس   نامزاس طسوت   طسوت ناگ   ناگ هدننک   هدننک نیمات   نیمات تسویپ - - تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هدش   هدش لبمسا   لبمسا هنایار   هنایار ناونع : : ناونع
.دنشاب .دنشاب یمیم   تکرش   تکرش هبهب   زاجم   زاجم طقف   طقف

166166
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6101620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

m3 Omron نرما ییوزاب  یلاتیجید  جنسراشف  هاگتسد  4 مالقا // مامت  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092130000172 زاین :  هرامش 

ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
امزآ مانپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  مانپ  هدنزاس  عجرم  لدم 9685  راد  روتینام  یلاتیجید  جنسراشف  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIRSTSTAR یتراجت مان   6/5x14/5x25 cm زیاس هقبط  کی  لدم  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  هبعج  الاک :  مان 
زربلا تراجت  باهش  یناگرزاب 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاتیجید جنسراشف  هاگتسد  4 یتسویپ //  مالقا  فیدر  لماش 16   ) مالقا مامت  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایدسا 09122139990 سدنهم  یاقآ  دات  دروم  تسا  هدنشورف  هدهع  رب  دابآ  مرخ  تفن  رابنا  ات  لمح  هنیزه  //  m3 Omron نرما ییوزاب 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: 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

رتنیرپ6099967 هحفص 134)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

مک6099968 بو  هحفص 134)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

ددع6100210 رتنیرپ 5  ددع و  روتینام 10  دیرخ  هحفص 134)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

دورتکلا6100345 هحفص 134)تسچ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6100485 ددع PC و  هحفص 134)20  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6100525 مک  بو  -LED روتینام یا - هرقن  یکشم -  هنایار  هحفص 134)سیک  روتینام  ( روتینام

کیکی حطس   حطس یسناژروا   یسناژروا یتنزرب   یتنزرب هیلوا   هیلوا یاه   یاه کمک   کمک فیک   فیک ناونع : : ناونع 167167
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

هباشم6100600 دک  ناریا  اب  یبناج  مزاول  رتنیرپ و  ، تاقلعتم مامت  اب  سیک  ، روتینام لماش  هنایار  دیرخ 
 . مالعتسا رد  جردنم  طیارش  یتسویپ و  تسیل  ربارب 

هحفص 134) روتینام  ( روتینام

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

هتفرشیپ6100613 یاپ  یربزر  درب  یشزومآ  تیک  -in 27 زیاس  LCD هحفص 11)روتینام یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییا6100644 هبرقع  هحفص 134)جنسراشف  روتینام  ( روتینام

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

شیازفا6100674 تهج  مزال  تازیهجت  گنیمرالآ -  گنیروتینام و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هبوصنم نفلت  زکرم  تیفرظ 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک6100722 هاگتسد  هحفص 134)دیرخ 5  روتینام  ( روتینام

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

6100761mini pc هارمه هنایار  - دیلوت طخ  گنیروتینام  هحفص 25)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

پیز6100862 میس  یروتینام و  ریز   ، ییاپ هحفص 134)ریز  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6100889 ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  رامیب 3  یتایح  مئالع  دیاسدب  هحفص 134)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

610111119 زاف مهد  هاگشیالاپ  - راتسا لدم  داراب  یدالوف  روتینام  هیاپ  : هحفص 69)دیرخ لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسارح6101388 هعبات  اه  نامزاس  طسوت  ناگ  هدننک  نیمات  تسویپ - لیاف  قبط  هدش  لبمسا  هنایار 
.دنشاب یم  تکرش  هب  زاجم  طقف  دشاب  یم  داتدروم  تفن  ترازو 

هحفص 134) روتینام  ( روتینام

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

کی6101620 حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  هحفص 134)فیک  روتینام  ( روتینام

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

بصن6101633 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 25)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کیدتاک6101699 تظافح  هحفص 25)نپوک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

درونجب6100326 رهش  یلامش  ناسارخ  زکرم  رازفا - مرن  طسوت  اه  نشنپسکا  یزادنا  هار  هحفص 11)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6100582 هحفص 11)یتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاو6100780 هحفص 11)ریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه6100832 هب   Mifare Desfire EV1 4KB - RF Protocol iso 14443 Type A تراک دیرخ 
پاچ

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6100877 حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  هحفص 25)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ6100992  - corporate سوریو یتنآ  هخسن  هحفص 11)1000  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6101462 اهرورس و  ینابیتشپ  یرازفا ، مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 11)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهنیبرود6101492 هیلک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  هحفص 90)هئارا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6101633 تازیهجت  هارمه  هب  هحفص 25)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6101662IEA رازفا مرن  لگناد  یلرتنک ABB و  یاه  هحفص 11)هلر  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

تازیهجت6101695 یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
یلامش هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مق هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  یسدنهم  هدکشناد  تهج  روتکژورپ  وئدیو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000150 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-X6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  یسدنهم  هدکشناد  تهج  روتکژورپ  وئدیو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسدنهم6101117 هدکشناد  تهج  روتکژورپ  وئدیو  هحفص 147)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

یسدنهم یسدنهم هدکشناد   هدکشناد تهج   تهج روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 168168
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 148 ھحفص 147 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v6864jncqcy7z?user=37505&ntc=6101117
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6101117?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kashan.ir :: عبنم :: 1401/10/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6101346 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت لرتنک  یریوصت و  شیاپ  نامتخاس  زیهجت  تخاس و  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر یسانشراک 14.000.000.000  هیاپ  تمیق  دروآرب  غلبم 

 - لایر هدرپس 740.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت 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

کیفارت6101346 لرتنک  یریوصت و  شیاپ  نامتخاس  زیهجت  تخاس و  ییارجا  هحفص 148)تایلمع  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نامتخاس   نامتخاس زیهجت   زیهجت وو   تخاس   تخاس ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 169169
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