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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 یدید   هبنش  1313   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   193,510هکس , 000193,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما383,590383,590رالد تاراما مهرد   107,820107,820مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   191هکس , 950 , 000191 , 950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس267,200267,200رالد سیئوس کنارف   424,500424,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 120هکس , 000 , 000120 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   291رالد , 900291 , ناتسبرع900 ناتسبرع لایر   105,810105,810لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 87,000هکس , 00087,000 , وروی000 418وروی ,500418 ژورن500, ژورن نورک   39,90039,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   17,952یالط , 00017,952 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   476دنوپ , 040476 نپاژ040, نپاژ نینی   دصکی   ,304دصکی 120304, 120

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 134134))
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 21  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 8  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 9  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش تفایرد   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم تعاس 12عبنم یلا  زا 1401/10/17   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108834 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک   سار   - 1401/10/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ هلخادم و  یبایدادعتسا  صیخشت و  یرگ  لابرغ  یریگشیپ  یحطس  دنچ  دنمشوه  هچراپکی و  هناماس  ینابیتشپ  یحارط  یبایزرا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هافر راک و  نواعت  لک  هرادا  زا  هرداص  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هلمج  زا : ینوناق  راد  تیحالص  طیارش و  دجاو  یاهتکرش  هب  ار  دوخ  یداتس  هزوح  زاین  دروم  یتیامح 

نویسیمک رد  حرط  تهج  هصقانم  عوضوم  ماجنا  تهج  رظن  دروم  لازپورپ  زین  یلام و  تیعضو  تروص  یراکنامیپ   Grade هبتر و یراک ،  قباوس  هموزر و  یعامتجا ؛
یناگرزاب ینف و 

یلا 140/2/10/30 زا 1401/10/11  دادرارق  ینامز  هزاب 

لایر   2,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  زا  هرداص  تیحالص  نعت  همانیهاوگ 

یراکنامیپ  Grade هبتر و

:: سردآ سردآ

یلخاد 6410  66970455  - 66971324 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110326 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید هزوح  یجنسزاین  نیکرتشم و  تیاضر  شجنس  ناگدننک و  فرصم  شرگن  فرصم و  تاداع  یسررب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1/134/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 1/100/000  شورف  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tamin.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: l.sabagh@mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبایدادعتسا یبایدادعتسا وو   صیخشت   صیخشت یرگ   یرگ لابرغ   لابرغ یریگشیپ   یریگشیپ یحطس   یحطس دنچ   دنچ دنمشوه   دنمشوه وو   هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ یحارط   یحارط یبایزرا   یبایزرا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یداتس یداتس هزوح   هزوح زاین   زاین دروم   دروم یتیامح   یتیامح تامدخ   تامدخ وو   هلخادم   هلخادم

11

لاتیجید لاتیجید هزوح   هزوح یجنسزاین   یجنسزاین وو   نیکرتشم   نیکرتشم تیاضر   تیاضر شجنس   شجنس وو   ناگدننک   ناگدننک فرصم   فرصم شرگن   شرگن وو   فرصم   فرصم تاداع   تاداع یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 22
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نارهت یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

123-84-2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

thrw.ir :: عبنم ید 1401عبنم داهنشیپ 26  لاسرا  تلهم   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ عبانم  تیفیک  تیریدم  هناماس  یحارط  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت هناماس  زا  یریگ  هرهب  اب  شور QCBS و  هب  رواشم  باختنا  هب  مادقا  بآ  عبانم  تیفیک  تیریدم  هناماس  یحارط  تایلمع  ماجنا  روظنم  هب  دراد  رظن  رد 

هعجارم و  www.setadiran.com یناشن هب  روکذم  هناماش  هب  یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تهج  دنناوت  یم  نایضاقتم  اذل  .دیامن  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 
.دیئامن مادقا  دانسا  تفایرد  هب  تبسن  ناوخارف 2001001025000027  دک 

لایر هنیزه 13000000000 دروآرب  نازیم 

همانرب نامزاس  زا  هیاپ 7  اهرازبا  اه و  متسیس  هیاپ ، یاهرازفامرن  ینابیتشپو  هئارا  هتشر  رازفا  مرن  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا تیحالص  زارحا  همانیهاوگ  روشک -  هجدوب  و 

ییاشگزاب لحم   :: سردآ سردآ

قاتا 203 مود -  هقبط  اهدادادرارق -  رتفد  نارهت -  یا  هقطنم  بآ  هداز -  هللادبع  نابایخ  زرواشک - راولب 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003067000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110555 :: هرازه هرازه :: 1401/10/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاتوک  مایپ  نویلیم   550 لاسرا تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاتوک مایپ  نویلیم   550 لاسرا تامدخ  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,700,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم تکرش  تاطابترا -  ترازو  یدورو 21  نادنخدیس - لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش -  نابایخ  نارهت -  ، 1645647311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک   - موس هقبط  تسپ - 

:: 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

بآبآ عبانم   عبانم تیفیک   تیفیک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یحارط   یحارط ماجنا   ماجنا روظنم   روظنم هبهب   رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 33

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ نویلیم   نویلیم   550550 لاسرا لاسرا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

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

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

2001001046000110 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6110563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربیاس  دادما  میت  رارقتسا  لیکشت و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش  نیطسلف  نابایخ  یادتبا  دنز  نابایخ  زاریش   ، 7134696333 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( ماع یماهس  ) نیذآ اپیاس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/10/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد ار  راکشوج  تابر  دیرخ  یا  هلحرم  کت  یمومع  هصقانم  یرازگرب  دصق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یناگرزاب روما  یلخاد 438  :4 و 44922203  یرورض نفلت   :: نفلت :: www.saipa-azin.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یربیاس یربیاس دادما   دادما میت   میت رارقتسا   رارقتسا وو   لیکشت   لیکشت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

راکشوج راکشوج تابر   تابر 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 137 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nkuxtc4e69yy2?user=37505&ntc=6110563
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110563?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s73qmanb4xcsf?user=37505&ntc=6110492
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110492?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001008000213 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109379 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  ) نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  قیرح  یافطا  نالعا و  هچراپکی  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یلام و  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1402/05/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یا  هقطنم  قرب   - قرب یادهش  راولب   - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس   - نارهت  ، 1981969961 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

2001092660000412 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:01عبنم تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هناخراکرد  قیرح  ءافطاو  نالعا  متسیس  بصنو  دیرخ  یسدنهم  هتسب  هیهتو  ( FEED) یتامدقم تاعلاطم  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 2 نانزاپ عمتجم 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناراسچگ  ، 7581873849 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هقطنم   هقطنم قرب   قرب تکرش   تکرش قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 77

قیرح قیرح ءافطاو   ءافطاو نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ یسدنهم   یسدنهم هتسب   هتسب هیهتو   هیهتو ( ( FEEDFEED)) یتامدقم یتامدقم تاعلاطم   تاعلاطم تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
اهاه هناخراکرد   هناخراکرد

88
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا رصع   :: عبنم هبنشودعبنم زور   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجیب گنت   TCF دحاو ات  یاههاچ 3 5 8 9 و 11  زا   OPGW یارجا هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  33/050/000/000 دروارب :

لایر   1/652/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  تدم 3  هب  راجیب  گنت   tcf دحاو ات  رتیپیر  هاگتسیا  یاه 5-3-8-9-11 و  هاچ  زا  تامدخ :  یارجا  تدم  لحم و 

ورین لقادح 5  هبتر 

یتسپدک 6714677745 کالپ 42 ،  نز   ، راولب هاپس  نادیم  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

رتفد نفلت 38370072-083 و021-41934/ زکرم  /083-38374180 :: نفلت نفلت
22  ) یلخاد یقوقح  روماو  مان 88969737 و 85193768 تبث 

www.setadiran.ir :: 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

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200100140200093 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 16  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110226 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کر  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  42/750/000/000 دروارب : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیبرت 6 یوربور  گنهرف  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط -  نادیم  جرک  زربلا -   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TCFTCF  دحاو دحاو اتات     1 11 1 وو     99  ،  ، 88  ،  ، 55 یاههاچ  33 ،  ،  یاههاچ زازا     OPGWOPGW  یارجا یارجا وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 99

کرکر تازیهجت   تازیهجت 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001093631000267 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات همانیهاوگ   " ندوب اراد  -1/ ییایرد یاهوکس  یتایلمع و  قطانم  نیب  ویوورکام  هکبش  داجیا  قیرط  زا  هچراپکی  تاطابترا  یرارقربا  1401/074/ف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دأت همانیهاوگ  دقاف  یفیک  یبایزرا  هلحرم  رد  نایضاقتم  هک  یتروص  رد  هرصبت.تسا : یمازلا  یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، ترازو  زا  ربتعم  ینمیا " تیحالص 

تکرش یفیک  یبایزرا  دنیآرف  رد  یعامتجا ، هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  هرداص  ههام  تقوم 2  همانیهاوگ  هئارا  اب  دنناوت  یم  دنشاب  هلاس  ینمیا 2  تیحالص 
یاه تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  یهاوگ  ای  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  هبتر 2   " یراکنامیپ تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  -2 .دنیامن

میظنت نامزاس  زا  ییویدار  تازیهجت  شورف  دیرخ و  تادراو ، تیلاعف  هناورپ  ندوب  اراد  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هتشر  رد  هبتر 2  اب  یکیتامروفنا 
هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  هبرجت  و  ییویدار " تاطابترا  تاررقم و 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

مساق دیهش  نامتخاس  دازکاخ - نابایخ  -ت  لالب دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ  نارهت -  ، 1966653943 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5 هقبط ناریا - هراق  تالف  تفن  تکرش  یاهدادرارق  روما  ینامیلس -

:: 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

یریگشیپ6108834 یحطس  دنچ  دنمشوه  هچراپکی و  هناماس  ینابیتشپ  یحارط  یبایزرا  یراذگاو 
یداتس هزوح  زاین  دروم  یتیامح  تامدخ  هلخادم و  یبایدادعتسا  صیخشت و  یرگ  لابرغ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییایرد ییایرد یاهوکس   یاهوکس وو   یتایلمع   یتایلمع قطانم   قطانم نیب   نیب ویوورکام   ویوورکام هکبش   هکبش داجیا   داجیا قیرط   قیرط زازا   هچراپکی   هچراپکی تاطابترا   تاطابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001001423000305 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108993 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبرت یدورو  تلوص و  دابآ  دمحا  سخرس ،  دهشم –  روحم  نهآ  هار  چیپ  هدودحم  رد  یراطخا  یرابخا و  یماظتنا ،  یدومع  میالع  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روحم وغام  هندرگ  سخرس ،  دهشم –  روحم  سدق  ناتسآ  یدوگ  دابآ ،  تلود  روحم  نامیس  هناخراک  هدودحم  دابیات ،  نامیرف –  روحم  ینیسح )  نیزنب  پمپ  ماج ( 

 1401/31/323 لوا ) تبون  زرخاب (  دابیات -  روحم  یتخرد  هاچ  هدودحم  دهشم و  یمایم –  روحم  دابآ ،  دسا  نامیرف – 
یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تلوص و دابآ  دمحا  سخرس ،  دهشم –  روحم  نهآ  هار  چیپ  هدودحم  رد  یراطخا  یرابخا و  یماظتنا ،  یدومع  میالع  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 ، سخرس دهشم –  روحم  سدق  ناتسآ  یدوگ  دابآ ،  تلود  روحم  نامیس  هناخراک  هدودحم  دابیات ،  نامیرف –  روحم  ینیسح )  نیزنب  پمپ  ماج (  تبرت  یدورو 

 1401/31/323 لوا ) تبون  زرخاب (  دابیات -  روحم  یتخرد  هاچ  هدودحم  دهشم و  یمایم –  روحم  دابآ ،  دسا  نامیرف –  روحم  وغام  هندرگ 
32,747,396,798 یلام :  دروآرب 

لایر   1,637,369,840 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/02/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   ، 9173695636 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110389 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت ،  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت ،  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
148,400,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   7,420,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/02/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: 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

نهآ نهآ هار   هار چیپ   چیپ هدودحم   هدودحم ردرد   یراطخا   یراطخا وو   یرابخا   یرابخا یماظتنا ،  ،  یماظتنا یدومع   یدومع میالع   میالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

رنیت رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ یکیفارت ،  ،  یکیفارت گنر   گنر یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

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

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

2001003199000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110397 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیخ  هتالک  نالیج -  یمایم -  روحم  یاه  ولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورهاش )  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

جیخ  هتالک  نالیج -  یمایم -  روحم  یاه  ولبات  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,565,813,017 یلام :  دروآرب 

لایر   578,290,651 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/01/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دورهاش نانمس (  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  دهشم  هداج  رتمولیک 1  دورهاش   ، 3616798584 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  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

دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003199000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110400 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیج  جزم -  یمایم -  روحم  رد  هار  یبناج  ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورهاش )  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نالیج  جزم -  یمایم -  روحم  رد  هار  یبناج  ظافح  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,302,736,000 یلام :  دروآرب 

لایر   815,136,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/01/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دورهاش نانمس (  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  دهشم  هداج  رتمولیک 1  دورهاش   ، 3616798584 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  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

روحم روحم یاه   یاه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

روحم روحم ردرد   هار   هار یبناج   یبناج ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000284 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110403 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همارخ ) ناتسورس - نادیپس - زاریش -  ) هقطنم 1 لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

همارخ ) ناتسورس - نادیپس - زاریش -  ) هقطنم 1 لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,020,755,392 یلام :  دروآرب 

لایر   1,052,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1402/02/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092258000115 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110412 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 5  هب  ناریگناخ ، یتایلمع  هقطنم  رد   CMF هطوحم تلافسآ  ناریگناخ و  هقطنم  یاه  هار  تلافسآ  میمرت  یشک و  طخ  _ 40001233 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش 

قرش  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تدم 5 هب  ناریگناخ ، یتایلمع  هقطنم  رد   CMF هطوحم تلافسآ  ناریگناخ و  هقطنم  یاه  هار  تلافسآ  میمرت  یشک و  طخ  _ 40001233 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یسمش هام 

لایر   13,161,280,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 18 مایپ 6 ،  شبن  مایپ ،  نابایخ  داشراراولب ،  مایخراولب ،  دهشم ،   ، 9185835543 یتسپ :  دک  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

هقطنم هقطنم لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

هقطنم هقطنم یاه   یاه هار   هار تلافسآ   تلافسآ میمرت   میمرت وو   یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 137 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cjc63rf2q6v4v?user=37505&ntc=6110403
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110403?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rr95m45jesvyc?user=37505&ntc=6110412
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110412?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001050272000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110415 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب  رهش  حطس  یاه  نابایخ  یکیفارت  درس  گنر  اب  هار  یروحم  یشک  یا ط  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینارمع  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,177,499,064 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   709,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/12/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لباب یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  تیالو  نادیم  لباب -  ، 4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  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

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه نابایخ   نابایخ یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   هار   هار یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

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

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

2001092283000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110464 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  اتسور  یریوصت  شیاپ  ینارمع  هژورپ  یارجا  دراد  رظن  رد  هرامش 59/135/38 هسلجتروص   8 دنب ساسا  رب  دابآ  نامز  یرایهد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مایا زا  ریغ  1401/10/22 تیاغل یهگآ  راشتنا  خیراتزادیآ  یم  لمعب  توعد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  نیدجاو  زا  اذلدیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع 

هس زور  اهداهنشیپ  لیوحت  هئارا و  تهج  تلهم  نیرخآ   . دنیامن مادقا  هصقانم  دانسا  تفایرد  هب  تبسن  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  اب  لیطعت 
یم هصقانم  هدنرب  صخش  هدهع  هب  یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه.دشاب  یم  راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرایهد  دشاب  یم  خروم 1401/11/04 هبنش 

یم دابآ  نامز  یرایهد  لحم  رد  خروم 1401/11/05 هبنشراهچ  زور  یداهنشیپ  تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات.دریگ  یمن  قلعت  یلیدعت  هنوگچیه  هدقعنم  یاهنامیپ  هب   . دشاب
.تسا  هدیدرگ  دیق  هصقانم  دنس  رد  تاصخشم  تازج و  ریاس.دشاب 

یر  ناتسرهش  ون  هعلق  شخب  دابا  نامز  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یکیفارت لرتنک  یاه  نیبرود  هب  اتسور  زیهجت  یریوصت و  شیاپ  هژورپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نینچمه دشاب ،  یکینورتکلا  یاضما  یاراد  ًامازلا  دانسا  نیا  دوش و  یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  هدش  هتساوخ  دانسا  هصقانم و  دانسا  یمامت  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  لیوحت  دابآ  نامز  یرایهد  هب  یرادا 1401/11/04 تقو  نایاپ  ات  زیراو  شیف  ای  همانتنامض و  یواح  فلا  تکاپ  لصا 
00:00 تعاس : 1402/02/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبرغ علض  دابآ ،  نامز  یاتسور  نیمارو ،  هداج  هدزیس  رتمولیک  نارهت ،  مود  یدنبرمک  یررهش ،   ، 1846114553 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دابآ نامز  یرایهد  اتسور ،  نادیم 

:: 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

اتسور اتسور یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یارجا   یارجا یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زاریش یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000354 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110576 :: هرازه هرازه :: 1401/11/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  زاف  رون  روحم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

کی  زاف  رون  روحم  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
81,704,536,556 یلام :  دروآرب 

لایر   4,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1402/01/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هزوح زبس (  یاضف  رظنم  امیس  نامزاس  نیزنب -  پمپ  بنج  نارمچ -  راولب  یادتبا  زاریش -  ، 7194634154 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 ( قباس یداصتقا  یلام  تنواعم 

:: 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

روحم روحم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091797000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110507 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  رد  هیولیگهک  ناراسچگ و  یاه  ناتسرهش  زاگ  تاسیسات  زا  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رد  هیولیگهک  ناراسچگ و  یاه  ناتسرهش  زاگ  تاسیسات  زا  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   2,466,000,000 نیمضت :  غلبم 
اب اهنامیپ  روما  دحاو   ، ناتسا زاگ  تکرش   ، نارادهار نابایخ  یاهتنا   ، یرهطم نابایخ   ، جوسای سردآ  هب  یکیزیف  تروص  هب  هصقانم  دانسا  نیمضت :  تاحیضوت 

.دوش  یم  هداد  لیوحت  هدش  رکذ  باسح  هب  لایر  غلبم 500000  زیراو  تکرش و  رهم  یبتک و  تساوخرد 
16:00 تعاس : 1402/02/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نابایخ یاهتنا   ، یرهطم نابایخ   ، جوسای  ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، 7591683677 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسا زاگ  تکرش  نارادهار 

:: 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

اهاه ناتسرهش   ناتسرهش زاگ   زاگ تاسیسات   تاسیسات زازا   دروم   دروم ودود   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ   140 1/27140 یایا  1/27 هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091797000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110545 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  رد  دمحاریوب  ناتسرهش  زاگ  تاسیسات  زا  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رد  دمحاریوب  ناتسرهش  زاگ  تاسیسات  زا  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   2,466,000,000 نیمضت :  غلبم 
یبتک تساوخرد  اب  اهنامیپ  روما  دحاو  ناتسا  زاگ  تکرش  نارادهار  نابایخ  یاهتنا   ، یرهطم نابایخ   ، جوسای سردآ  هب  یکیزیف  تروص  هب  دانسا  نیمضت :  تاحیضوت 

.دوش  یم  هداد  لیوحت  هدش  رکذ  باسح  هب  لایر  غلبم 500000  هب  یزیراو  شیف  تکرش و  رهم  و 
16:00 تعاس : 1402/02/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نابایخ یاهتنا   ، یرهطم نابایخ   ، جوسای  ، محاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، 7591683677 یتسپ :  دک  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسا زاگ  تکرش   ، نارادهار

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسور6110464 یریوصت  شیاپ  یارجا  یمومع  هحفص 10)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرهش ناتسرهش زاگ   زاگ تاسیسات   تاسیسات زازا   دروم   دروم ودود   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب تمیق  دوش .  هعلاطم  تسویپ  لیاف  دابآ -  حلاص  سخرس و  زگرد ،  یتبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ مالعا  گرب  کی 

1101000041000038 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
گرب 1 دادعت : 

1401/12/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مالعا  گرب  کی  یارب  تمیق  دوش .  هعلاطم  تسویپ  لیاف  دابآ -  حلاص  سخرس و  زگرد ،  یتبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187511111 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  داشرا -  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37651001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37627552-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زرخاب دابیات ،  یاه  ناتسرهش  رداهتسویپ  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  یتبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هواز فاوخ و  ، 

1101000041000037 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
گرب 1 دادعت : 

1401/12/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب تمیق  .مالعتسا  دانسا  ود  کی و  هرامش  یاهتسویپ  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  یتبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تسویپ  یاهلیاف  هعلاطم  دوش .  مالعا  گرب  کی 

9187511111 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  داشرا -  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37651001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37627552-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 2323

یتبث یتبث یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یدنج ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ ، مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
زاوها روپاش 

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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  زاوها  روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ینامزاس  لاترپ  رارقتسا  یحارط و  هژورپ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009025000060 زاین :  هرامش 

زاوها روپاش  یدنج  ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135715794 یتسپ :  دک  زاوها ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  یهاگشناد -  سیدرپ  ناتسلگ -  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112955-061  ، 33333130-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333130-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد ینامزاس   ینامزاس لاترپ   لاترپ رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  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 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

6109100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت هب  هجارم  یزکرم  هاگتسد  نودب  ( CPR  ) یرارطضا یاه  دک  مالعا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000166 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نایربجنر  سایلا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SWL10 لدم یناتسرامیب  میس  یب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 

نایربجنر سایلا  هدننک 
ددع 28 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  رد  یعیمجت  ار  تمیق  هاگتسد  دک 22  هب 10  دک  زا 5  زکرم  دوجوم  یاه  هاگتسد  رغت  هاگتسد و  دک 7  یرارطضا 10  یاه  دک  مالعا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف 09159000657 لصاح  سامت  یبارض  سدنهم  یاقآ  اب  ای  دامرف  ندید  ژورپ  زا  دیناوتیم  ماهبا  تروصرد  دامرف .  مالعا  هدش  مالعا 

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب میس   میس یبیب   یرارطضا   یرارطضا دکدک   مالعا   مالعا هناماس   هناماس یطابترا   یطابترا عماج   عماج متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6109304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم  ، تامدخ حرش   ، ءاهب مالعتسا  قباطم   ، ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپورارقتسا  تیلاعف  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ،... ناراکنامیپروضح قباوسو 

1101007006000231 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/11 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهماب  ، تسویپ تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  تمیقداهنشیپ  مرف  کالم.تسا  هباشماهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  رف ) تداعس  سدنهم   ) هرامشاب 01732254063 تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو 

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISMSISMS تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رارقتسا   رارقتسا تیلاعف   تیلاعف ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2727

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

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

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

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

6109486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظان سدنهم  دات  بصن و  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هوحن  .تسویپ  مالعتسا  قبط  یلخاد  سوریو  یتنآ  تاروما  ماجنا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هطوبرم

1101003202000138 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

نفلت .هطوبرم  رظان  سدنهم  دات  بصن و  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هوحن  .تسویپ  مالعتسا  قبط  یلخاد  سوریو  یتنآ  تاروما  ماجنا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 211 رتشیب 36245858  تاعالطا  تهج  سامت 

8916775837 یتسپ :  دک  ع ، )  ) قداص رفعج  ماما  راولب  یادتبا  یناشاک - خ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36245858-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36245858-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یتلودریغ  زکارم  تاسسوم و  رب  تراظن  یکینورتکلا  هناماس  یاه  یدنمزاین  لیلحت  هیزجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001476 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  یتلودریغ  زکارم  تاسسوم و  رب  تراظن  یکینورتکلا  هناماس  یاه  یدنمزاین  لیلحت  هیزجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلخاد یلخاد سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ تاروما   تاروما ماجنا   ماجنا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط یتلودریغ   یتلودریغ زکارم   زکارم وو   تاسسوم   تاسسوم ربرب   تراظن   تراظن یکینورتکلا   یکینورتکلا هناماس   هناماس یاه   یاه یدنمزاین   یدنمزاین لیلحت   لیلحت وو   هیزجت   هیزجت ناونع : : ناونع 2929

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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییوگخساپ تهج   63977122 یرتسگداد ناتسرامیب  اهرازفا ی  مرن  هیلک  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ و 

1101004813000395 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

دشاب هدوزفا  شزرا  یاراد  هناهام و  تروصب  باسح  توص  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63977151-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشت  تهج  هدش  باختنا  دک  ناریا  ددع  کی  دادعت   ، SKYROOM نشیکیلپا هلاسکی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003800 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریما داوج  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   LEOSIPV69300 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقداص 02146624106 یاقآ  : سامت ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت  ، ههام ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن هیلک   هیلک یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3030

.تسا .تسا هباشت   هباشت تهج   تهج هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت  ، ، SKYROOMSKYROOM نشیکیلپا نشیکیلپا هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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

6110128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  لیاف  طیارش  قبط  ینامزاس  تاسلج  هناماس  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000093 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: 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 یاه   یاه لیاف   لیاف طیارش   طیارش قبط   قبط ینامزاس   ینامزاس تاسلج   تاسلج هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 3232
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6110155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم رادشهو  رگشیاپ  نویساموتا  هخسن  دصر  هناماس  هب  لاصتا  سیورس  بو  سمش  دنس  یلم  هسانش  یاه  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
bpms راک بسک و  یاهدنیآرف 

1101093733000414 زاین :  هرامش 
روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون   BPMS ارف یاه  دنیآرف  هچراپکی  تیریدم  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
بونج نیزگارف 
هتسب 1 دادعت : 

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

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

BPMSBPMS ارف   ارف یاه   یاه دنیآرف   دنیآرف هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3333
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ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مپسا یتنآ  - سوریو یتنآ  هارمه  هب  هربراک )  Bussiness Messaging (30 هخسن  Axigen رورس لیم  یزادنا  هار  بصن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی ناگیار  ینابیتشپ  نیالنآ و  دیرگپآ  اب   Cyren

1101001005000010 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

یاه تناکا  زا  تاعالطا  لاقتنا  نینچمه  هدوب و  یمازلا  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  یمسر ، یگدنیامن  اتفا ، زوجم  کیتامروفنا ، یاروش  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زایندروم  امرفراک  مان  هب  سنسیال  لیوحت  رودص و  اب ECE و  رورس  لیم  طابترا  یرارقرب  ، Axigen رورس یاه  تناکا  هب  لبق  رورس 

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  دانسا  قاروا و  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000250 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هحفص 200000 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Bussiness  MessagingBuss iness  Messaging  هخسن هخسن   AxigenAxigen رورس   رورس لیم   لیم یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن ناونع : : ناونع 3434

دانسا دانسا وو   قاروا   قاروا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3535
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ناریا یرگشدرگ  هعسوت  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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزادنا -  هار   - بصن  - یزاس هژیو  هرواشم و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092507000008 زاین :  هرامش 

ناریا یرگشدرگ  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازفا مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزادنا -  هار   - بصن  - یزاس هژیو  هرواشم و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1984613685 یتسپ :  دک  کالپ 15 ، - مکی ، نمسای  نابایخ  یدابآ ، ریما  نابایخ  نابایخ 12- یاهتنا  کجنلو - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

26808254-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26808242-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن 61089231401 یاه  کنیل  نیبرود و  یرادهگن  هحفص 63)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرازفا یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هتسب   هتسب ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یزادنا -  -  یزادنا هار   هار  - - بصن بصن  - - یزاس یزاس هژیو   هژیو وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3636
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6108872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه لقن  لمح و  یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ، دیرخ هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005265000048 زاین :  هرامش 

جرک یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد  .دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  سپس  هدومن و  ءاضما  رهم و  لیمکت ، ار  مرف 18 )   ) ءاهب مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  رظن  دروم  تساوخرد  هب  یراذگراب 

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

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

32279112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  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 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  بای  تشن  جنسزاگ و  هاگتسد  نویساربیلاک 52  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001402000308 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاهمتسیس   یاهمتسیس هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ،، دیرخ دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3737

زربلا زربلا ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش بای   بای تشن   تشن وو   جنسزاگ   جنسزاگ هاگتسد   هاگتسد   5252 نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1927-14011516 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F24-8D لدم ( هدنتسرف ددعود  هدنریگ و  ددع  کی  ) لماک  telecrane دنرب یفقس  لیقثرج  تومیر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6110106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بای ذفنم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000383 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ لرتنک  هعسوت  نیودت  ناراکمه  هدننک  هضرع  عجرم   RADAR یتراجت مان   R279 holiday detector لدم هلول  طوطخ  قیاع  بای  ذفنم  هاگتسد  الاک :  مان 

سراف
هاگتسد 1 دادعت : 

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

حرش قبط  تمیق  مالعا  / دشاب یم  رظن  دم  یناریا  یالاک  امتح  لخاد ،  تخاس  یالاک  دوجو  تروص  رد  / دشاب یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  فذح  هدننک  نیمات  خساپ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  گولاتاک  هئارا  دشاب و  تسویپ  مالعتسا 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

F24-8DF24-8D  لدم لدم (( هدنتسرف هدنتسرف ددعود   ددعود وو   هدنریگ   هدنریگ ددع   ددع کیکی   )) لماک لماک   te lecranetelecrane دنرب   دنرب یفقس   یفقس لیقثرج   لیقثرج تومیر   تومیر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

بای بای ذفنم   ذفنم هاگتسد   هاگتسد 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 137 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5ff83bnkdsrn4?user=37505&ntc=6109859
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109859?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zy6mmh89x3g6z?user=37505&ntc=6110106
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110106?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نوتسیب قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک لانگیس  لدبم  ددع  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6110523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس هاگورین  یلرتنک  یاه  متسیس  یکینورتکلا  یاه  تراک  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001525000039 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

متیآ 8 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هداد  یاه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن تدوع  ( لمح هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک لانگیس   لانگیس لدبم   لدبم ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

هاگورین هاگورین یلرتنک   یلرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاه   یاه تراک   تراک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4242

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک کتف و  لنپ  چات  یس ، لا  یپ   ، گولانآ لاناک  ود  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لباک لباک وو   کتف   کتف لنپ   لنپ چات   چات یسیس ، ، لالا   یپیپ    ، ، گولانآ گولانآ لاناک   لاناک ودود   لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6108839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000268 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس   kg 6 راشف تحت  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 16 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 4 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تایه یتراجت  مان  دیجیر  یمس  لیرزوه  لدم  یناشن  شتآ   in 1 یتنزرب گنلش  اب  یزلف  هبعج  تس  الاک :  مان 

تس 7 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هارمه و  نفلت  نداد  .روتکاف  سنج و  نتفرگ  زا  دعب  هام  رثکادح 2  هیوست.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ایاب  کرام  طقف  اه  لوسپک  متیآ.دشاب  رتم   30 هلول ) ) گنلیش ژارتم  هب  لیرزوه  هبعج  لماک  تس  موس  متیآ  دروم  رد.تسا  یمازلاروتکاف 

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

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004962 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناینوگچ اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AFT یتراجت مان   MPM/03 لدم  Lit 600 تیفرظ  water mist بآ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/29 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یریعم  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  تیاعر  اب  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  ¬ هار بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و   ، هرواشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000302 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تامازلا  تیاعر  اب  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  ¬ هار بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و   ، هرواشم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: 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

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 4545

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا ¬¬ هار هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط  ، ، هرواشم هرواشم ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  یکشزپ  دانسا  نامرد و  تیریدم  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090145000019 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتم 100 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یگنهامه 09180161920  تهج  سامت  هرامش  - هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  یکشزپ  دانسا  نامرد و  تیریدم  قیرح  نالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یرادا  تاعاس  رد  تیاغل 10/19  خیرات 10/14  زا  یروضح  دیدزاب  - یفطل

 ، نامرد تیریدم  ناناوجون - ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  یوربور  نمهب  هار 22  هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715664546 یتسپ :  دک 

38212715-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212712-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 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

6109009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4747

دامن دامن هعجارم   هعجارم مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا هبهب   .دنتسه   .دنتسه هباشم   هباشم مالقا   مالقا دکدک   .قیرح   .قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.قیرح ءافطا  متسیس  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنتسه هباشم  مالقا  دک 

دامن هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب 
1101092544002406 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   SPXCDXSFXSS لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس   Sensepoint XCD Replacement Flammable Cartridges روسنس الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیک  کینورتکلا  سراپ  هدنزاس  عجرم   PEK206 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  زاگ  تشن  روتکتد  الاک :  مان 

شیک کینورتکلا 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GE هدنزاس عجرم   BR-3400055 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

هوک زیر  نیهب 
تس 5 دادعت : 

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

.قیرح ءافطا  متسیس  تاقلعتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنتسه هباشم  مالقا  دک 

دامن هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177681-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  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 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

6109067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش یداتس و  یاهنامتخاس  هیلکرد  قیرح  نالعا  ریگ و  دزد   ، رطخ مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ناجنز ناتسا  حطس 

1201030526000032 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  حرش  هب  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگاب  هناماس  رد  یتسویپ  لیاف  قبط  تادنتسم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617966 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رهشمرخ _  نابایخ  ناجنز _  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33420745-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420740-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش وو   یداتس   یداتس یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هیلکرد   هیلکرد قیرح   قیرح نالعا   نالعا وو   ریگ   ریگ دزد   دزد  ، ، رطخ رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
.ناجنز .ناجنز ناتسا   ناتسا حطس   حطس

4949
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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 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

6109353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبوطر امد و  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003359 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ریسکا  نیژور  ایوپ  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم  نوماس  یتراجت  مان   SBS1 لدم هناخروتوم  یاضف  دود  تبوطر و  امد و  نازیم  شیاپ  روسنس  الاک :  مان 

ریسکا نیژور  ایوپ  کینورتکلا  هدننک 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نالگرج زار و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ و تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  - دشابیم یدقن  تخادرپ  - دشابیم یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  دشابیم - هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32623673-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخروتوم هناخروتوم یاضف   یاضف دود   دود وو   تبوطر   تبوطر وو   امد   امد نازیم   نازیم شیاپ   شیاپ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5050

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 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  یارب  تخاس 1364 )  لاس   ) هبعش نامتخاس  یا  رب  یناشن  شتآ  متسیس  یا  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن هعجارم 

1101091224000019 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 : 

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

دامن هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  یارب  تخاس 1364 )  لاس   ) هبعش نامتخاس  یا  رب  یناشن  شتآ  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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 06 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003097 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 ینولیان هتسب  یدنب  هتسب  عون  نک  شوماخ  شتآ  ردوپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ دات  دروم  دنرب  افطل.یلاع  تیفیک  اب.درادناتسا  تمالع.دشاب  لوسپک  اب  هدش  بوتکم  تست  یهاوگ  گردم و  دیاب  اهلوسپک  همه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  تخادرپ  الاک  دات  زا  دعب  ههامکی  الاک  هجو  .دامرفب 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22592438-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

 ( ( تخاس  13641364 تخاس لاس   لاس  ) ) هبعش هبعش نامتخاس   نامتخاس یایا   ربرب   یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس یایا   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  قیرح 0106576( نالعا  تست  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002175 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   Crowcon Bump AND Calibration Gas لدم نویساربیلاک  تازیهجت  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 
زربلا

ددع 2 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   BRK هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 11 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI یتراجت مان   SOLO 330 لدم دود  روتکتد  تست  تیک  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
ناریا یتارباخم  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   ITMC FIBER OPTIC ACCESS SWITCH یتراجت مان   ACCESS لدم یتارباخم  متسیس  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MEDC هدنزاس عجرم   HD1ATEX EXD D140DG لدم قیرح  مالعا  دربراک   Heat Detector روتکتد الاک :  مان 
میعز کینورتکلا 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   calibration atoms for atmospheric consistometer model 1250 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

عجرم  ACECR FLAME DETECTOR یتراجت مان   W 5 ناوت  V 24 ژاتلو  AFDF-2540 لدم یراجفنا  دض  میقتسم  دید  هچراپکی  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 
فیرش یتعنص  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم  فیرش  یتعنص  یهاگشناد  داهج  هدنزاس 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

نوتسلهچ زبس  هار  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسرآ  یتراجت  مان   Magic Detector لدم هلعش  هعشا  زاسراکشآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

قیرح قیرح نالعا   نالعا تست   تست متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 137 ھحفص 40 

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


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

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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یرازگراب  هناماس  رد  دادجمو  دوش  ءاضماو  تنیرپ  اه  لیاف  افطل  تسویپ  یاه  لیاف  قبط  یزاسهبو  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093321000015 زاین :  هرامش 

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

رتم 40 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت دیدزاب  تهج   . یشیورد سدنهم  سامت 09163638349 نفلت   . دشاب یم  یمازلا  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  دروم  دشاب 2-2 تکرش  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تبث  هناماس  رد  امتح  دشاب  یم  یمازلا  هدننک  تکرش  هارمه 

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش یرازگراب   یرازگراب هناماس   هناماس ردرد   دادجمو   دادجمو دوش   دوش ءاضماو   ءاضماو تنیرپ   تنیرپ اهاه   لیاف   لیاف افطل   افطل تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط یزاسهبو   یزاسهبو یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 5454

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 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

6110339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NITROGEN CYLINDER VALVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005529 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   LPG یتراجت مان   30180APB لدم  in 3/4 زیاس قیرح  افطا  ردنلیس  یتسد  لرتنک  ریش  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

NITROGEN CYLINDER VALVE :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت

دشاب یم  تسویپب  یلیمکت  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 
* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

0110316 اضاقت : هرامش 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح افطا   افطا ردنلیس   ردنلیس یتسد   یتسد لرتنک   لرتنک ریش   ریش ناونع : : ناونع 5555
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قباطم  یرون  ربیف  هکبش و  تاعطق  متآ   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000246 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بسک و ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   UNIT CPU-1 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 

ماس راک 
ددع 12 دادعت : 

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

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتور هکبش (  یاهتخاسریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003422000030 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513654484 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  نارمچ  رتکد  راولب  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449074-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447851-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف وو   هکبش   هکبش تاعطق   تاعطق متآ   متآ   1212 ناونع : : ناونع 5656

(( رتور رتور هکبش (  (  هکبش یاهتخاسریز   یاهتخاسریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757
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وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  ، یزادنا هار  ، ارجا ، بصن ، هکبش عون   ، یهد طابترا  عون  باختنا  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  یتینما  یهاوگ  ، ییارحا قباوسزوجم 

1101094667000052 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان   KSA-0800H4 لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهعرب  هیلخت  لمح و  ، یزادنا هار  ، ارجا ، بصن ، هکبش عون   ، یهد طابترا  عون  باختنا.دشابیم  تسویپ  مالقا  تسیل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک 

09143639772  . دوش تقد  تسویپ  هب  امتح  .دشاب  یم  یمازلا  یتینما  یهاوگ   ، ییارجا قباوس  زوجم 

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

3100-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34377979-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قباوسزوجم قباوسزوجم تسا   تسا هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح ،، یزادنا یزادنا هار   هار ،، ارجا ارجا ،، بصن بصن ،، هکبش هکبش عون   عون  ، ، یهد یهد طابترا   طابترا عون   عون باختنا   باختنا تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا یتینما   یتینما یهاوگ   یهاوگ ،، ییارحا ییارحا

5858
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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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  - نفلت  Fxs تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000439 زاین :  هرامش 

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

روپ میهاربا  نسحم  هدننک 
هاگتسد 17 دادعت : 

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

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

یحلاص مناخ  ( 071  ) دک  38132238 ینف : تالاوس  تهج  سامت  هرامش  .3
یردیح یاقآ  ( 071  ) دک  38132472 سامت : هرامش  . 4

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  .5

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

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

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گولانآ گولانآ هکبش   هکبش هاگرد   هاگرد نفلت -  -  نفلت   FxsFxs ناونع : : ناونع 5959
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  بسح  قیقد /  رازبا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000758 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  کناب  یاهب  شسرپ  مرف 

ددرگ یم  تساوخرد  لاطبا  ثعاب  اهب  شسرپ  مرف  رد  رغت  هنوگره 
ددرگ یم  لاطبا  تساوخرد  اهب  شسرپ  مرف  لاسرا  مدع  تروصرد 

 : 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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6060
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نواعت هعسوت  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 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

6109214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000318 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   TELLABS یتراجت مان   CTU-S.V35 لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 71 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   TELLABS یتراجت مان   CTE-S.V35 لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 37 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   HWIC-1T لدم  LAN هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 108 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CAB-SS-V35-MT لدم طبار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 108 دادعت : 

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

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  اهالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6161
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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 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  part number : WS-C2960-12pc- l) 1 وکسیس  ( چیئوس  . 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  part number : RCKMNT-19-CMPCT=new,Retail Box) 1 چیئوس (  تنوم  کر  . 2

1101001440000160 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مج راشفا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   CATALYST C2960S-24ST-S هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-1216A لدم تروپ  هدزناش  تنوم  کر   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنراگ - دشاب ون  لانیجروا و  یلاسرا  یالاک  - تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تبث  - هدنشورف اب  لمح  هیارک  - دابآ سراپ  هاگدورف  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی لقادح  ربتعم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

31457000-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

part number : RCKMNT- 19-part number : RCKMNT- 19- چیئوس (  (  چیئوس تنوم   تنوم کرکر   . . 22 هاگتسد   هاگتسد   part number : WS-C2960 - 12pc-  l)  1part number : WS-C2960 - 12pc-  l)  1 وکسیس   ( ( وکسیس چیئوس   چیئوس . . 11 ناونع : : ناونع
ددع ددع   CMPCT=new,Retail Box)  1CMPCT=new,Retail Box)  1

6262
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ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6109258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco 1841_k9 لدم رتور  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
unit 6 یراوید کر  ددع  کی 

 . دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  الاک  دک 
1101001463000024 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   K9/3945 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRZ-4506 لدم  cm 34 عافترا  45x57 cm داعبا تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

 . دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هناب ،  ناتسرهش  الاک  لیوحت  لحم 

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288618-087 :: 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   تمیق   تمیق مالعا   مالعا تهج   تهج افرص   افرص الاک   الاک دکدک     unitunit   66 یراوید   یراوید کرکر   ددع   ددع کیکی     Cisco 1841_k9Cisco 1841_k9  لدم لدم رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6363
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یسانشاوه هدکشهوژپ   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  رورس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003059000010 زاین :  هرامش 

یسانشاوه هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  نارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  تمیق  هئارا  کبکفن  تروص  هب  تسویپ  تسیل  ساسا  ری  ( 2

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض  ( 3
 . ددرگیم فذح  رظن  دروم  هدننک  نیمات  تسویپ ،  تامازلا  یاه  دنب  تیاعر  مدع  تروص  رد  ( 4

1497713611 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  هدکشهوژپ  راولب  برغ  تمه  نابوتا  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44580668-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787670-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 137 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/akvgatarh4f8s?user=37505&ntc=6109300
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109300?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینیمخ 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 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

6109541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات و زا  سپ  هتفه  کی  هیوست  .IT داتزا سپ  دیرخ.لانیجروا  الاک  .Cisco SG350-28P چوس ددع  19 .هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمضروتکاف  شیپ.یلصا  یتناراگ.لیوحت 

1101090614001327 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا   procurve یتراجت مان   hp procurve E2810-24G Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 19 دادعت : 

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

یتناراگ.لیوحت زا  سپ  هتفه  کی  هیوست  .IT دات زا  سپ  دیرخ.لانیجروا  الاک  .Cisco SG350-28P چوس ددع  19 .هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  زاین  خیرات  هب.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.یلصا 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  اقیقد  لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004125000011 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  اقیقد  لاوریاف  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819773959 یتسپ :  دک  رتسگداد ،  نابایخ  نکسم  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127069-086  ، 33127061-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco SG350-28PCisco SG350-28P  چوس چوس ناونع : : ناونع 6565

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6666
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یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  اقیقد  هکبش  چیئوس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004125000010 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  اقیقد  هکبش  چیئوس  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819773959 یتسپ :  دک  رتسگداد ،  نابایخ  نکسم  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127069-086  ، 33127061-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6767
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سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 71  میس  یب  RB951G-2HnD هکبش رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم دوجوم  تسویپ  فا  ید  یپ  لیاف  رد  رتور  تاصخشم 

1101093020000079 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 

زادرپ هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB951G-2HnD لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 
اکیار

هاگتسد 71 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تاعطق  ندوب  لصا  تلاصا و  دات  الاک و  لیویحت  زا  سپ  زور  هد  هجو  تخادرپ 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  ناگزمره  یتشادهعب  تنواعم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 
دشابیم سابعردنب  رد  هاگشورف  یراد  یموب و  هدننک  نیمات  اب  تیولوا 

7918813175 یتسپ :  دک  رثوک 6 ،  هچوک  بارحم  یادهش  راولب  نمهب -  یوک 22  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557123-076  ، 33564561-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564561-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم دوجوم   دوجوم تسویپ   تسویپ فافا   یدید   یپیپ   لیاف   لیاف ردرد   رتور   رتور تاصخشم   تاصخشم هاگتسد   هاگتسد   7171 دادعت   دادعت میس   میس یبیب   RB951G-2HnDRB951G-2HnD هکبش هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 6868
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: 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

6109690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  داهنشیپ  هیارا  تسویپ و  تاصخشم  قبط  لوژام  تروپ Cisco و  چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

1101092521000323 زاین :  هرامش 
مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-24TS-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
نایناریا اه  هداد  قفا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  داهنشیپ  هیارا  تسویپ و  تاصخشم  قبط  لوژام  تروپ Cisco و  چیئوس 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192234-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداهنشیپ یداهنشیپ تمیق   تمیق .تسا   .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هیارا   هیارا وو   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لوژام   لوژام وو     CiscoCisco  تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ جرد   جرد هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا تایلام   تایلام باستحا   باستحا نودب   نودب

6969
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناتسا چ و ب  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  رتویپم  اک  یاههاگراک  زاین  دروم  یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003279000019 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 69 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

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

یواح روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  تسیل  قبط  ناتسا چ و ب  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  رتویپم  اک  یاههاگراک  زاین  دروم  یفرصم  داوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تمیق 

8818613311 یتسپ :  دک  ییاوه ،  لپ  بنج  - بالقنا راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226200-038  ، 32229340-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228950-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6109792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب تیب  اگم  دناب 50  یانهپ  اب  ناگزمره  ناتسا  زاگ  تکرش  نانکراک  شزومآ  زکرم  تکرش و  تنرتنیا  سیورس  ینابیتشپ  نیمأت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیناث

1101092421000309 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  دانسا  رد  جردنم  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32197236-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک یاههاگراک   یاههاگراک زاین   زاین دروم   دروم یفرصم   یفرصم داوم   داوم ناونع : : ناونع 7070

تنرتنیا تنرتنیا سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 7171
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  کولف  تست  هارمه  سم  مامت  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000248 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  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 1,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمشح رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094233000080 زاین :  هرامش 

تمشح رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  همیمض  لیاف  رد  هدش  یرازگراب  ینف  تاحیضوت  کالم   . دشاب هباشم  دراد  لامتحا  هدش  هیارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یماسا تبث  تهج  اتفا  زکرم  هب  میقم  یاهورین  یفرعم  و.دنشاب  اتفا  یتایلمع  تامدخ  یهاوگ  یاراد  نینچمه  و.دنشاب  نالیگ  ناتسا  یموب  یتسیاب 

4193955588 یتسپ :  دک  ینایب ،  یوک  یادتبا  - یلصم نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669064-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668718-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

N101 .224HON10 1 .224HO لدم   لدم   mm  55 لوط   لوط   FTP CAT6 LSZHFTP CAT6 LSZH  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7272

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7373
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سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  CRS326-24G-2S+RM ددع 95 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  لیاف  دننام  اقیقد  ینف  تاصخشم 

1101093020000080 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 

هکبش هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS326-24G-2S+RM لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
اکیار زادرپ 

هاگتسد 95 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  دننام  اقیقد  تاصخشم  دشابیم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  سابعردنب  رد  هاگشورف  یاراد  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا 

09171673618 هرامش اب  ینف  تاعالطاو  09173670907 این نیسج  یاقآ  اب  دیرخ  تهج 
هدننک نیمات  هدهع  تنواعم  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه 

7918813175 یتسپ :  دک  رثوک 6 ،  هچوک  بارحم  یادهش  راولب  نمهب -  یوک 22  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557123-076  ، 33564561-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564561-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 7474
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6110057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ELU33 یتارباخم تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TMW یتارباخم تراک 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101093823000379 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم  FAT-90 1501-Master card with TRK slot لدم نفلت  زکرم  هاگتسد  رد   IP-PBX کنارت لاتیجید  چیئوس IP و  لرتنک  دربراک  هعطق  تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس 
ددع 2 دادعت : 

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

ELU33 یتارباخم تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
TMW یتارباخم تراک 

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هزور   هزور   4545 هیوست   هیوست   TMWTMW  یتارباخم یتارباخم تراک   تراک   ELU33ELU33  یتارباخم یتارباخم تراک   تراک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

7575
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئامض ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکدی  تاعطق  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ 

1101001022002190 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   SFP Module لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک  یرون  ربیف  لوژام  الاک :  مان 
کینورتکلا کتاف 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندومن همیمض.تسویپ  مئامض  ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکدی  تاعطق  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا  روتکاف  شیپ 

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

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئامض مئامض ساسا   ساسا ربرب   دیرخ   دیرخ یلصا   یلصا حرش   حرش .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندومن   ندومن همیمض.تسویپ   همیمض.تسویپ

7676
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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 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

6110114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

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

1101092935000919 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN یتراجت مان   DS Gate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

7777
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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یاضاقت  قباطم  تنیوپ  سسکا  نتنآ  ملق   1 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000220 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کالفا تراجت  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-WA5110G لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لبق .ددرگیم  تخادرپ  یضاقتم  دات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  هجو  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهعرب  مشق  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدان 09300930672 / یثایغ دیرخ : سانشراک  .دیئامرف  یگنهامه  دیرخ  سانشراک  اب  الاک  لاسرا  زا 

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

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

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشت  تهج  دک  ناریا  ، mt 915 رادقم  ، CABLE CAT 6 PN:414-002-021 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003801 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 915 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02146624106 یقداص یاقآ  : سامت ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت  ، ههام ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا نتنآ   نتنآ ملق   ملق   11 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 7878

.تسا .تسا هباشت   هباشت تهج   تهج دکدک   ناریا   ناریا ،،   mtmt  915915 رادقم رادقم  ،  ، CABLE CAT 6  CABLE CAT 6  PN:414-002 -02 1PN:414-002 -02 1 ناونع : : ناونع 7979
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  زاین  دروم  یا  هنایار  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000019 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان  ( AIO AE2410(i7 لدم  All in One هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

فدص تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M1132 MFP لدم هراک  هس  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   HUA WEI یتراجت مان   S5328C-EI-24S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سردم 41) شبن   ) دنجریب ناتسرهش  رد  عقاو  یبونج  ناسارخ  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  خساپ  هب  دشابیم و  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430201-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب6109755 یاهرازفا  مرن  هیلک  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 18)تامدخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس6110116 رد  دادجموءاضما  رهمو  یمومع  طیارشو   / تسویپ یاه  لیاف  قبط  یتساوخرد  مزاول 
دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  طونم  تخادرپ   // دوش یرازگراب 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6110128 یاه  لیاف  طیارش  قبط  ینامزاس  تاسلج  هناماس  یزاس  هحفص 18)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لباک6110537 کتف و  لنپ  چات  یس ، لا  یپ   ، گولانآ لاناک  ود  هحفص 28)لوژام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

P4P4  هنایار هنایار سیک   سیک هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس  - - هراک هراک هسهس   یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ  -  - All in OneAll in One هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 8080
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یزاورپ  حوطس  مئالع  ولبات  هاگتسد  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000157 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیلوت هدنزاس  عجرم   TMB یتراجت مان   800x3000 mm زیاس  SIGN لدم یموینیمولآ  سنج  یهاگدورف  زاورپ  حوطس  یناسر  عالطا   LED ولبات الاک :  مان 

قرب تاموزلم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  تاموزلم 
ددع 1 دادعت : 

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

.تسا هدش  یراذگراب  تادنتسم  ندرک  روهمم  تسویپ و  اهب  زیلانآ  لودج  یراذگراب  هب  طورشم  مالعتسا  خساپ  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  تمیق  ات 25 % لیدعت  ناکما  یغالبا  رابتعا  هب  هجوت  اب 

یدمحم یعاجش –  ای 03133998832   03133998800 یگنهامه  : نفلت 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181
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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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  رد  هدننازرل  رایش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000295 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/11/13 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

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن 1401 یاه  کنیل  نیبرود و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000243 زاین :  هرامش 

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

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   هدننازرل   هدننازرل رایش   رایش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282

140 1140 1 یتراظن   یتراظن یاه   یاه کنیل   کنیل وو   نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6109062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هجرد  نیگنس   cm 75 عافترا یکیتسال  ینمیا  طورخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093993000603 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412001702   cm 75 عافترا یکیتسال  ینمیا  طورخم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور زیراو 50   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها 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 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  شش  هقطنم  حطس  رد  یروحم ) ) یکیفارت درس  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090723000042 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک هرادا  زا  ینمیا  تیحالص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش لماک  کرادم 

یمازلا سامت  هرامش  جرد 

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33777074-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هجرد   هجرد نیگنس   نیگنس   cmcm  7575 عافترا   عافترا یکیتسال   یکیتسال ینمیا   ینمیا طورخم   طورخم ناونع : : ناونع 8484

زاوها زاوها یرادرهش   یرادرهش شششش   هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   یروحم ) ) یروحم )) یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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 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

6109297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  لرتنک و  سسکا  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000541 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  لرتنک و  سسکا  هاگتسد  کی  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.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 

هدازیلع یاقآ   02135912254: دیدزاب یگنهامه و  نفلت 

 : 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 8686

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 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  ) هناخ کت  یدیشروخ  نز  کمشچ  غارچ  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  هرمن 25  فوم   ) CABLE CONNECTOR, TUBLAR ( MUFF ), 25 SQ. MM - 2

1101092372000585 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

حرد یرهاظم  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس  LED113 لدم زمرق  هناخ  کت  یدیشروخ  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسلباب یهافر  یتماقا  عمتجم  یریوصت  تراظن  هناماس  هلاس  کی  یتناراگ  هارمهب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003387000019 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ یاه  لیاف  قباطم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  32 دادعت : 

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

یتسویپ یاه  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651795155 یتسپ :  دک  ردنب ،  نادیم  شبن  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52330784-011  ، 52331955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52330293-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CABLE CONNECTOR,  TUBLAR (  MUFFCABLE CONNECTOR,  TUBLAR (  MUFF - - 22 تسویپ ) ) تسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) هناخ هناخ کتکت   یدیشروخ   یدیشروخ نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ - - 11 ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   2525 هرمن   هرمن فوم   فوم  ) ) ) ,  25 SQ. MM) ,  25 SQ. MM

8787

رسلباب رسلباب یهافر   یهافر یتماقا   یتماقا عمتجم   عمتجم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس هلاس   هلاس کیکی   یتناراگ   یتناراگ هارمهب   هارمهب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فده هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  تهج  گنربش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000196 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم   22x3/5 cm داعبا گنربش  یبسچ  دنبوزاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فده هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  تهج  گنربش  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموتا گنر  ود  یزیمآ  گنر  یشک و  طخ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000456 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تاموتا گنر  ود  یزیمآ  گنر  یشک و  طخ  هاگتسد  - 

تالآ نیشام  وردوخ و  مزاول  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

زا معا  اه  هنیزه  هیلک  باستحا  اب  یمالعا  تمیق  هدوب و  کی  هقطنم  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم  ددرگ .  یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09194115356  اب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب .  یم  هیلخت و ....  لمح و  یریگراب و 

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

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنربش گنربش یبسچ   یبسچ دنبوزاب   دنبوزاب ناونع : : ناونع 8989

تاموتا تاموتا گنر   گنر ودود   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یشک   یشک طخطخ   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  دنوامد  هبعش  یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000100 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش یدالوف   یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9191

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

6109785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ژد نیهاش  ناکوب و  بآودنایم ،  بعش  یارب  یتسویپ  مالعتسا  ربارب  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  یمامت 

1101004329000029 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ژد نیهاش  ناکوب و  بآودنایم ،  بعش  یارب  یتسویپ  مالعتسا  ربارب  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  یمامت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  روما  تیریدم  مانمگ  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715854738

33483902-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33483902-044 :: 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

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  ( Control Logic Inverter  ) کیجال لرتنک  رترونیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000827 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ تاصخشنم  قبط  کیجال  لرتنک  رترونیا  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدنشورف  فرط  زا  بصن  هدامآ  مارگورپ و  هارمهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043192-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6109297 لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  لرتنک و  سسکا  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 63)هیهت ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.تسویپ .تسویپ قبط   قبط ( ( Control Logic  InverterControl Logic  Inverter  ) ) کیجال کیجال لرتنک   لرتنک رترونیا   رترونیا ناونع : : ناونع 9393
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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

6108798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 " یزکرم نامتخاس  یلیمکت  هتسبرادم "  یاه  نیبرود  نیمات  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000145 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات یراک  هموزر  نینچمه  هدش و  اضما  رهم و  تمیق ، مالعتسا  دانسا  هیلک  تسویپ (  یکینورتکلا  یاه  هداد  رد  هدش  مالعا  طیارش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تسیاب  یم   pdf لیاف بلاق  رد  هدننک 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86711019-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 " " یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس یلیمکت   یلیمکت هتسبرادم "  "  هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9494
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قبط  سراف ، سناژروا 115  تهج  تیبارت  تیفرظ 2  اب  شفنب  گنر  لاتیجید  نرتسو  لدم  هتسب  رادم  نیبرود  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101090279000280 زاین :  هرامش 
یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 5 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  سراف ، سناژروا 115  تهج  تیبارت  تیفرظ 2  اب  شفنب  گنر  لاتیجید  نرتسو  لدم  هتسب  رادم  نیبرود  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سراف ، ، سراف   1 151 15 سناژروا   سناژروا تهج   تهج تیبارت   تیبارت   22 تیفرظ   تیفرظ اباب   شفنب   شفنب گنر   گنر لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو لدم   لدم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دراه   دراه ناونع : : ناونع 9595
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هیرظنم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمسر تیاس  رد  تالوصحم  هیلک  هسانش  تبث  کینوی و  ربتعم  یتناراگ  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  تازیهجت  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دات  دروم   www.uniq24.com

1101090229000024 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هیرظنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تعنص و رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNV هدنزاس عجرم   UNV یتراجت مان   NVR32 sr3 لدم هلاناک  هتسبرادم 32  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هکبش

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

اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم  www.uniq24.com یمسر تیاس  رد  تالوصحم  هیلک  هسانش  تبث  کینوی و  ربتعم  یتناراگ  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  تازیهجت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناریا  رد   UNV تالوصحم یمسر  هدننک  دراو  زا  قوف  تازیهجت  شورف  یگدنیامن  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  امازلا  هدنشورف   - دشاب یم  دات 

8656114311 یتسپ :  دک  هیرظنم ،  رهش  یرادرهش  راولب  هیرظنم  رهش  - اضرهش - ناهفصا اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53282028-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53283535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک   3232 هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9696
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ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  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 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

6109072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا هپس  کناب  بعش  یرادا و  اهنامتخاس ی  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج  طیارش  دجاو  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز

1201030526000031 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  حرشب  ناجنز  ناتسا  هپس  کناب  بعش  یرادا و  اهنامتخاس ی  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج  طیارش  دجاو  راکنامیپ  باختنا  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مزال تادنتسم  کرادم و  یراذگراب  تکرش و  اضما  نابحاص  ءاضما  رهم و  هب  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دافم  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617966 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رهشمرخ _  نابایخ  ناجنز _  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33420745-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420740-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش وو   یرادا   یرادا اهنامتخاس  یی   اهنامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تهج   تهج طیارش   طیارش دجاو   دجاو راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
ناجنز ناجنز

9797
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نادمه ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا سانشراک  دات  دروم  الاک  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسیل  تسویپ  هب  تاحیضوت  تاصخشم و  اب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101003305000042 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 26 دادعت : 

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

دشاب هرادا  سانشراک  دات  دروم  الاک  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسیل  تسویپ  هب  تاحیضوت  تاصخشم و  اب  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6519618183 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  نامزاس  لباقم  تلم  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32651801-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32651717-081 :: 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

نارهت هقطنم 12  شرورپ  شزوما و   :: 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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ هبهب   تاحیضوت   تاحیضوت وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898

یرزیل یرزیل رنکسا   رنکسا هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030048000037 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  هقطنم 12  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یئافص یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   INFRACOM COMMUNICATION NETWORKS هدنزاس عجرم   NV-RM 8/10 لدم هتسب  رادم  نیبرود  کر  الاک :  مان 

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

نایرگسع ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   AVISIAN یتراجت مان   AV 121 لدم یرزیل  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
یدابآ نیسح  یسودرف  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   JMK یتراجت مان   NA-2060 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

عجرم  ITR IMEN TASVIR REDKA یتراجت مان   ITR-IPSD457H لدم یگنر  بش  رد  دید  اب  لسکیپاگم  تیال 4  مراو  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CA453C-15 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
طابترا هرازه  نارهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SESCO یتراجت مان   DVR 36568G لدم هتسب  رادم  نیبرود  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154853831 یتسپ :  دک  یقطان ،  دیهش  ادهش خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77533553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77534852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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 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

6109802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبتر کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  نتشاد.هاگدورف  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا ینابیتشپ  شخب  رد  ربتعم  بسانتم و 

1101001493000431 زاین :  هرامش 
دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دوش هداد  لک  رد  تمیق  دوش  هعجارم  همیمض  لیاف  هب  ناهاوخداد 02161023161  مناخ  اهدادرارق  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبتر هبتر وو   کیتامروفنا   کیتامروفنا یلاع   یلاع یاروش   یاروش همانیهاوگ   همانیهاوگ نتشاد.هاگدورف   نتشاد.هاگدورف هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا ینابیتشپ   ینابیتشپ شخب   شخب ردرد   ربتعم   ربتعم وو   بسانتم   بسانتم
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصبدروآرب هاشنامرک  ناتسبقات  یخیرات  هعومجم  ( کینورتکلا تظافح  یاه ( نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  عوطقم  تمیق 

1101003240000087 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

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

و ،( HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  ) قرب تاسیسات  هبتر  یاراد  یاه  تکرش  ناراکنامیپ و  ودشاب  یم  دقن  نروصب  رابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هام  کی  نامیپ  تدم.تسا  راکنامیپ  هدهعب  تاروسک  هیلک  .دنشاب  یم  تکرش  هب  زاجم  ،HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  تکرشای 

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یخیرات یخیرات هعومجم   هعومجم (( کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح )) یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 10 110 1
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طونم  تخادرپ   // دوش یرازگراب  هناماس  رد  دادجموءاضما  رهمو  یمومع  طیارشو   / تسویپ یاه  لیاف  قبط  یتساوخرد  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  دات 

1101093321000014 زاین :  هرامش 
شخب ضایف  دیهش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

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

یم تسویپ  لیاف  رد 2 یتساوخرد  مالقا   / دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک   / هدیدرگ یرازگراب  هطوبرم  سانشراک  سامت  نفلت  یمومع  طیارش  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  دشاب 

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب طونم   طونم تخادرپ   تخادرپ  //  // دوش دوش یرازگراب   یرازگراب هناماس   هناماس ردرد   دادجموءاضما   دادجموءاضما رهمو   رهمو یمومع   یمومع طیارشو   طیارشو  / / تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط یتساوخرد   یتساوخرد مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هطوبرم   هطوبرم سانشراک   سانشراک دات   دات
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید نرتسو  تیابارت   1 دراه HIKVISION لدم (HD) ردروکر وئدیو  لاتیجید  هاگتسد   HIKVISION لدم (HD) نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشت  تهج  دک  ناریا  هاگتسد  کی  ، شفنب

1101090049003799 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لگ انیاس  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   HD PRO یتراجت مان   HD-T156DTL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

02146624106 یقداص یاقآ  : سامت ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت  ، ههام ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشت  تهج  یباختنا  دک  ناریا  ، ددع  12 دادعت  ، DS -2CD2143GO-IU لسکیپاگم ماد 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003802 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   IC-700R لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02146624106 یقداص یاقآ  : سامت ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت  ، ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103

DS -2CD2 143GO- IUDS -2CD2 143GO- IU  لسکیپاگم لسکیپاگم   44 ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن 61089231401 یاه  کنیل  نیبرود و  یرادهگن  هحفص 63)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتماقا6109345 عمتجم  یریوصت  تراظن  هناماس  هلاس  کی  یتناراگ  هارمهب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
رسلباب یهافر 

هحفص 63) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

قیرح6110203 نالعا  تست  متسیس  هحفص 32)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرزیل6109506 رنکسا  هتسبرادم -  نیبرود  هحفص 71)دیرخ :  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6110203 نالعا  تست  متسیس  هحفص 32)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تسویپ6109297 لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  لرتنک و  سسکا  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 63)هیهت ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تنیوپ6110209 سسکا  نتنآ  ملق   1 هحفص 42)دادعت هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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اه هنارای  یزاسدنمفده  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6108895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  تقرس و  دض  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003141000015 زاین :  هرامش 

اه هنارای  یزاس  دنمفده  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
: تسویپ تسیل  حرش  قبط  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
باب  2 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415844933 یتسپ :  دک   ، 485 کالپ نایک  شناد  هچوک  شبن  تشترز  زا  رت  ناپ  یلامش  نیطلسف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88806159-021  ، 88909008-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88908018-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6109497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.راهبلگ رهش  رد  لیوحت  تسویپ و  ینف  تاصخشم  قباطم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093255000028 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دیما داپ  شتآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  دیما  داپ  شتآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   GX160 لدم ینیزنب  روتوم  تبثم  راشف  قیرح  هدنمد  الاک :  مان 

نایناریا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361469196 یتسپ :  دک  راهبلگ ،  یرادرهش  نامتخاس  انیس - نبا  راولب  راهبلگ - رهش  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323232-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323232-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

ینیزنب ینیزنب روتوم   روتوم تبثم   تبثم راشف   راشف قیرح   قیرح هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 137 ھحفص 83 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kdkxqqaf7hcz4?user=37505&ntc=6108895
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108895?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bkmsa448h85w5?user=37505&ntc=6109497
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109497?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6108839 شتآ  هحفص 32)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6108895 دض  تقرس و  دض  برد  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

ءافطا6108936 مالعا و  متسیس  یزادنا  ¬ هار بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و   ، هرواشم
قیرح

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6108943 قیرح  نالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دامن6109009 هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب  .دنتسه  هباشم  مالقا  دک  .قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 32)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیلکرد6109067 قیرح  نالعا  ریگ و  دزد   ، رطخ مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج  راکنامیپ  باختنا 
.ناجنز ناتسا  حطس  بعش  یداتس و  یاهنامتخاس 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یا6109379 هقطنم  قرب  تکرش  قیرح  یافطا  نالعا و  هچراپکی  هحفص 7)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینیزنب6109497 روتوم  تبثم  راشف  قیرح  هحفص 7)هدنمد  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6109697 افطا  هحفص 32)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6110203 نالعا  تست  متسیس  هحفص 32)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6110339 افطا  ردنلیس  یتسد  لرتنک  هحفص 32)ریش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دیرخ6110513 یسدنهم  هتسب  هیهتو  ( FEED) یتامدقم تاعلاطم  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا 
اه هناخراکرد  قیرح  ءافطاو  نالعا  متسیس  بصنو 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یخیرات6110099 هعومجم  ( کینورتکلا تظافح  یاه ( نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هحفص 71)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6110507 تاسیسات  زا  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یا 1401/27  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
اه ناتسرهش 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرهش6110545 زاگ  تاسیسات  زا  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دامن6109009 هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب  .دنتسه  هباشم  مالقا  دک  .قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 32)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6110203 نالعا  تست  متسیس  هحفص 32)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یساکع  نیبرود  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد 

1101003143001083 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نناک لدم 980  لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یساکع  نیبرود  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا هناماس   هناماس

107107
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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 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

6108883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هیاپ  هس  یلاد  لباترپ و  هیاپ  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000413 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   BESAT یتراجت مان   P-DOLLY لدم لباترپ  یلاد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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 : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DV-6 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
نیبوژ

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ   / 22163922 ینفدحاو :  یراط 22166413  یلام :  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  هدنشورف /  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هیاپ   هیاپ هسهس   یلاد   یلاد وو   لباترپ   لباترپ هیاپ   هیاپ هسهس   ناونع : : ناونع 108108
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  هب  تساوخ  رذ  لیاف.دشابیم  هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  71732105 هرامش اب  دیدزاب  تهجافطل 

یراک زور  هیوست 45
1101030708000586 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E52 لدم لسکیپاگم  نیبرود 3/2  ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  هب  تساوخ  رذ  لیاف.دشابیم  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  71732105 هرامش اب  دیدزاب  تهجافطل 

یراک زور  هیوست 45

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732214-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپاگم لسکیپاگم   3/23/2 نیبرود   نیبرود وو   ثوتولب   ثوتولب وو     GPSGPS یاراد   یاراد هارمه   هارمه نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 109109
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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 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GB 256 هظفاح تراک  هارمه  هب   SX620HS لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000587 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نناک  IXUS80 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد 2 دزی  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تسپ حطس 3 55 

دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6109186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارگ یساکع و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003144000020 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   55   3 حطس   2 هجرد  ) دزی ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قباطم  یرون ) ملق  هیاپ ، هس  شلف ، تیک  نوف ، هیاپ  نوف ، یساکع ، نیبرود  ) تازیهجت دیرخ  - 

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

1401/10/26 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

؛ یزاسون لک  هرادا  لحم  رد  الاک  لیوحت  ؛ ددرگ ظاحل  هعلاطم و  تسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713417 یتسپ :  دک  نواعت ،  هار  هس  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8250660-0353  ، 38250660-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254791-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GBGB  256256 هظفاح   هظفاح تراک   تراک هارمه   هارمه هبهب     SX620HSSX620HS لدم   لدم نناک   نناک لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10

(( یرون یرون ملق   ملق هیاپ ، ، هیاپ هسهس   شلف ، ، شلف تیک   تیک نوف ، ، نوف هیاپ   هیاپ نوف ، ، نوف یساکع ، ، یساکع نیبرود   نیبرود )) تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 137 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rzsqydrctd6gz?user=37505&ntc=6109134
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109134?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tsvn4wf997y3c?user=37505&ntc=6109186
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109186?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک لک  یسرزاب  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 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ اب   d7500 body لدم نوکین  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004990000050 زاین :  هرامش 

روشک لک  یسرزاب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زادرپ سید  ون  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   NIKON هدنزاس عجرم   NIKON یتراجت مان   D7500-18-140 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SACHTLER یتراجت مان   SYSTEM 25 C III 2570 لدم لاتیجید  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ربتعم  یتناراگ  اب  یلنسرپ  یساکع  هرترپ و  یساکع  یارب  بسانم  دنلب  هیاپ  اب  هارمه   D 7500 BODY لدم نوکین  لدم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتفه کی  سانشراک  ینف  دات  زا  سپ  تخادرپ 

1581715411 یتسپ :  دک  ینرق ،  شبن خ  یناقلاط  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88321545-021  ، 61362038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88837978-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ اباب     d7500  bodyd7500  body لدم   لدم نوکین   نوکین نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6109756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000060 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22169933-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-262-914 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی   OLIP T100 نژیوومرت نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6108798 " یزکرم نامتخاس  یلیمکت  هتسبرادم "  یاه  نیبرود  نیمات  هحفص 71)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدهع6108809 رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یساکع  نیبرود  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

atem 1  m/e advanced panel10atem 1  m/e advanced panel10 وو     atem 1  m/e production s tudio 4katem 1  m/e production s tudio 4k هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 113113

هاگتسد هاگتسد کیکی     OLIP T100OLIP T100 نژیوومرت   نژیوومرت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

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

تهج6108861 تیبارت  تیفرظ 2  اب  شفنب  گنر  لاتیجید  نرتسو  لدم  هتسب  رادم  نیبرود  دراه 
تسویپ لیاف  قبط  سراف ، سناژروا 115 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6108883 تسیل  قبط  هیاپ  هس  یلاد  لباترپ و  هیاپ  هحفص 16)هس  نیبرود  ( نیبرود

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

یتراظن 61089231401 یاه  کنیل  نیبرود و  یرادهگن  هحفص 63)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لسکیپاگم6108925 نیبرود 3/2  ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  هحفص 16)نفلت  نیبرود  ( نیبرود

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

هلاناک6108998 هتسبرادم 32  نیبرود  ریواصت  طبض  هحفص 71)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اهنامتخاس ی6109072 هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج  طیارش  دجاو  راکنامیپ  باختنا 
ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  یرادا و 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6109134GB 256 هظفاح تراک  هارمه  هب   SX620HS لدم نناک  لاتیجید  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6109165 هب  تاحیضوت  تاصخشم و  اب  هتسب  رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6109186( یرون ملق  هیاپ ، هس  شلف ، تیک  نوف ، هیاپ  نوف ، یساکع ، نیبرود  ) تازیهجت هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یرزیل6109506 رنکسا  هتسبرادم -  نیبرود  هحفص 71)دیرخ :  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیاپ6109614 اب   d7500 body لدم نوکین  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6109756atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هحفص 16)هاگتسد نیبرود  ( نیبرود

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

همانیهاوگ6109802 نتشاد.هاگدورف  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  دادرارق 
تسیمازلا ینابیتشپ  شخب  رد  ربتعم  بسانتم و  هبتر  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد6109808 کی   OLIP T100 نژیوومرت نیبرود  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یخیرات6110099 هعومجم  ( کینورتکلا تظافح  یاه ( نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هحفص 71)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناماس6110116 رد  دادجموءاضما  رهمو  یمومع  طیارشو   / تسویپ یاه  لیاف  قبط  یتساوخرد  مزاول 
دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  طونم  تخادرپ   // دوش یرازگراب 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم 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

لاتیجید6110184 هتسب  رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6110268DS -2CD2143GO-IU لسکیپاگم ماد 4  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اتسور6110464 یریوصت  شیاپ  یارجا  یمومع  هحفص 10)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SAN STORAGE

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  ایقد 
1101004125000008 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
SAN STORAGE

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  ایقد 

3819773959 یتسپ :  دک  رتسگداد ،  نابایخ  نکسم  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127069-086  ، 33127061-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33127066-086 :: 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

6109604SAN STORAGE زاس هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 93)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

SAN STORAGESAN STORAGE  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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ناجونم یرادرهش   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههاربآ 20 رتم  یسوق 500  تکمین  ددع  تخت 50  تکمین  ددع  درالوب 70  ددع  درگ 20  نادلگ  ددع  کچوک 20  نادلگ  ددع   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ یاه  سکع  قبط  گرزب  نادلگ  ددع 

1101092122000052 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجونم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دوصقم ینیچ  یتراجت  مان  یددع  یگنر 1  نتراک  ییالط  گنر  طخ  کی  حرط  چیپ  درگ  ینیچ  نادلگ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نایواک هدنزاس  عجرم  برغ  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم  نتب  نایواک  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   30x40x12 cm زیاس یسوط  ینتب  ویناک  لودج  الاک :  مان 

برغ نتب 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ینالهفسا دیس  سنوی  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  نوتسا   B-001 لدم یا  هریاد  ینتب  تکمین  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یقاتشم هللا  بیبح  هدننک  هضرع  عجرم   120x50x50 cm زیاس  S1 لدم یکراپ  ینتب  تکمین  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سوت تعنص  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALHB-LV2260 لدم درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا نوتب  تادیلوت   kg 360 نزو  cm 70 عافترا  130x130 cm داعبا گرزب  کیسالک  ینتب  نادلگ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا نوتب  تادیلوت   kg 120 نزو  cm 46 عافترا  73x73 cm داعبا کچوک  کیسالک  ینتب  نادلگ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ناجونم رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا گرزب  نادلگ  ددع  ههاربآ 20  رتم  یسوق 500  تکمین  ددع  تخت 50  تکمین  ددع  درالوب 70  ددع  درگ 20  نادلگ  ددع  کچوک 20  نادلگ  ددع   20 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ یاه  سکع  قبط  حرط  یدنب و  گنر  ظاحل 

7891734567 یتسپ :  دک  ناجونم ،  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  ریت  تفه  نادیم  یدالوفدیهش  راولب  ناجونم  نامرک  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43301225-034  ، 43301224-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43300111-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 ههاربآ   ههاربآ رتم   رتم   500500 یسوق   یسوق تکمین   تکمین ددع   ددع   5050 تخت   تخت تکمین   تکمین ددع   ددع   7070 درالوب   درالوب ددع   ددع   2 020 درگ   درگ نادلگ   نادلگ ددع   ددع   2 020 کچوک   کچوک نادلگ   نادلگ ددع   ددع   2 020 ناونع : : ناونع
گرزب گرزب نادلگ   نادلگ ددع   ددع

1161 16
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ناجونم یرادرهش   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههاربآ 20 رتم  یسوق 500  تکمین  ددع  تخت 50  تکمین  ددع  درالوب 70  ددع  درگ 20  نادلگ  ددع  کچوک 20  نادلگ  ددع   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ یاه  سکع  قبط  گرزب  نادلگ  ددع 

1101092122000053 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجونم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دوصقم ینیچ  یتراجت  مان  یددع  یگنر 1  نتراک  ییالط  گنر  طخ  کی  حرط  چیپ  درگ  ینیچ  نادلگ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نایواک هدنزاس  عجرم  برغ  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم  نتب  نایواک  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   30x40x12 cm زیاس یسوط  ینتب  ویناک  لودج  الاک :  مان 

برغ نتب 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ینالهفسا دیس  سنوی  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  نوتسا   B-001 لدم یا  هریاد  ینتب  تکمین  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

یقاتشم هللا  بیبح  هدننک  هضرع  عجرم   120x50x50 cm زیاس  S1 لدم یکراپ  ینتب  تکمین  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
سوت تعنص  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALHB-LV2260 لدم درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا نوتب  تادیلوت   kg 360 نزو  cm 70 عافترا  130x130 cm داعبا گرزب  کیسالک  ینتب  نادلگ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ناهفصا نوتب  تادیلوت   kg 120 نزو  cm 46 عافترا  73x73 cm داعبا کچوک  کیسالک  ینتب  نادلگ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناجونم رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا گرزب  نادلگ  ددع  ههاربآ 20  رتم  یسوق 500  تکمین  ددع  تخت 50  تکمین  ددع  درالوب 70  ددع  درگ 20  نادلگ  ددع  کچوک 20  نادلگ  ددع   20 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ یاه  سکع  قبط  حرط  یدنب و  گنر  ظاحل 

7891734567 یتسپ :  دک  ناجونم ،  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  ریت  تفه  نادیم  یدالوفدیهش  راولب  ناجونم  نامرک  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43301225-034  ، 43301224-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43300111-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

2020 ههاربآ   ههاربآ رتم   رتم   500500 یسوق   یسوق تکمین   تکمین ددع   ددع   5050 تخت   تخت تکمین   تکمین ددع   ددع   7070 درالوب   درالوب ددع   ددع   2 020 درگ   درگ نادلگ   نادلگ ددع   ددع   2 020 کچوک   کچوک نادلگ   نادلگ ددع   ددع   2 020 ناونع : : ناونع
گرزب گرزب نادلگ   نادلگ ددع   ددع

1171 17

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

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

زا 137 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mgp8fqeakadu4?user=37505&ntc=6109591
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109591?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6109284 تخت 50  تکمین  ددع  درالوب 70  ددع  درگ 20  نادلگ  ددع  کچوک 20  نادلگ  ددع   20
گرزب نادلگ  ددع  ههاربآ 20  رتم  یسوق 500  تکمین 

هحفص 93) دنب  ( دنب هار   هار

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

ددع6109591 تخت 50  تکمین  ددع  درالوب 70  ددع  درگ 20  نادلگ  ددع  کچوک 20  نادلگ  ددع   20
گرزب نادلگ  ددع  ههاربآ 20  رتم  یسوق 500  تکمین 

هحفص 93) دنب  ( دنب هار   هار

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

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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قیقد (  (  قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول ملق   ملق   88 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 118118
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیقد رازبا  مزاول  ملق   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005005 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
( رایعم شنت   ) یحارط شنت  روتاکیدنا  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
راشف روتالاگیر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

لاتیجید6110184 هتسب  رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6110353 ( تسویپ تسیل  قیقد (  رازبا  مزاول  ملق  هحفص 96)نیمات 8  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نواعت هعسوت  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  وی  یپ  یس  نف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000317 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یناطلس ردان  هدننک  هضرع  عجرم   C AND D یتراجت مان   N8780 لدم هنایار   CPU نف الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هنایار یسرک  هدننک  هضرع  عجرم   HH یتراجت مان  لدم 154516   CPU نف الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

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

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  اهالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس ویوی   یپیپ   یسیس   نفنف   ناونع : : ناونع 1191 19
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یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  اب  قیاطم  اقیقد  رورس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004125000007 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  اب  قیاطم  اقیقد  رورس  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819773959 یتسپ :  دک  رتسگداد ،  نابایخ  نکسم  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127069-086  ، 33127061-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6109292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hpe2.4tbsas10k لدم رورس  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094879000081 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
hpe2.4tbsas10k لدم رورس  دراه  دیرخ  - 

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

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

دوش یراذگراب  یمسر  روتکاف  شیپ  افطل  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف اباب   قیاطم   قیاطم اقیقد   اقیقد رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 120120

hpe2 .4tbsas10khpe2 .4tbsas10k لدم لدم رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6109478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسیاب یمازلا و  تسویپ  لیاف  طیارش  هیلک  تیاعر  ، ناتسرل ناتسا  هپس  کناب  نامتخاس  رورس  قاتا  زیهجت  یزاسزاب و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما  رهم و  زا  سپ 

1101001345000051 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813763761 یتسپ :  دک  کناب ،  هار  راهچ  هر - )  ) ینیمخ ماما  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323101-066  ، 33301107-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305417-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد لیوحت  رپما  یلیم  میس 20  هس  یلاسرا  یاه  سکع  قبط  رورس  تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  یاهومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب لحم 

1101001064000087 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هنارشیپ هدننک  هضرع  عجرم  هنارشیپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  رلوک  دربراک  لدم 303  ژاتلو  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

کناب لحم  برد  لیوحت  رپما  یلیم  میس 20  هس  یلاسرا  یاه  سکع  قبط  رورس  تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  یاهومرت   :: 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   یزاسزاب   یزاسزاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 122122

یزاگ یزاگ رلوک   رلوک دربراک   دربراک لدم  303303   لدم ژاتلو   ژاتلو ظفاحم   ظفاحم -- رورس رورس تیاس   تیاس هدننک   هدننک کنخ   کنخ متسیس   متسیس راب   راب   4545 چوس   چوس رشرپ   رشرپ یاهومرت   یاهومرت ناونع : : ناونع 123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6109616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004220000037 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   TF3-7316 لدم  rail kit لماش کر  الاک :  مان 

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

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ETHERNET 1 GB 4-PORT 331 T لدم قرب  روتپادآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller لدم هنایار   PCI رلرتنک تراک  الاک :  مان 

اسرب نازادرپ  شواک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رتسگ ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  دربراک   G10 مر الاک :  مان 

نیون
ددع 8 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   INTEL XEON-GOLD 6140 (2.3GHZ/18- CORE/140W) PROCESSOR KIT لدم  GHz 2/3 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP
ددع 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 

اران
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 96W لدم رورس  یرتاب  الاک :  مان 

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

شزادرپ ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-871770 لدم  TB 1/92 تیفرظ  SSD SATA SFF RI Enterprise لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   Power Supply یتراجت مان   W 500 ناوت  S-500-24 لدم باوخ  فک  یتعنص  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Hot-Plug 60x38MM Fan for DL380 G5 لدم هنایار  روسسورپ  لماک  نف  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 : یتسپ دک  (ع ، ) نسح ماما  ناتسرامیب  یوربور   / ناکرا یهاگشناد  یرادا و  تیاس   / نیارفسا هداج  رتمولیک 5 درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415939563

32285802-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32285804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناویا هبعش  یعامتجا  نیمات  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 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

6110121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انمض یتسویپ  لیاف  تادنتسم  اب  تاجردنم  ساسا  رب  مالیا )  ناتسا   ) ناویا هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدع  رب  تایلام  همیب و 

1101050031000001 زاین :  هرامش 
ناویا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرم رتم  20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6941956646 یتسپ :  دک  ناویا ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  ماما  ناویا خ  ناتسرهش  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232680-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235517-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انمض انمض یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف تادنتسم   تادنتسم اباب   تاجردنم   تاجردنم ساسا   ساسا ربرب   مالیا )  )  مالیا ناتسا   ناتسا  ) ) ناویا ناویا هبعش   هبعش یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدع   هدع ربرب   تایلام   تایلام وو   همیب   همیب

125125
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرشلامش تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092160000405 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

قرشلامش تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا  1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901075-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرشلامش قرشلامش تفن   تفن رابنا   رابنا ردرد   رورس   رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   یزاس   یزاس رادناتسا   رادناتسا ناونع : : ناونع 126126

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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  هقطنم  داتس  نامتخاس  رورس  قاتا  گنیلوک  متسیس  بیع  عفر  مزاول و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092126000058 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش.دشاب  یم  یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  تهج  ناگ  هدننک  تکرش  طسوت  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتویپماک ) دحاو  )32211868- 056

( یسدنهم دحاو  ) 056-32317340
.دشاب یم  تسویپ  زاین  حرش  قباطم 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000060000196 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110421 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخا ـه سـ یلکو رورس  هاگنامرد  خیش و  رتکد  ناتسرامیب  یکیرتکلاو  یکیناکم  تاسیسات  یربهار  ریمعت و  یرادهگن ، روما  هیلک  مجح  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم ، دانسا  ربارب  دوش ، هفاضا  نآ  هب  یراذگاو  لحم  هدودحم  رد  دادرارق  تدم  لوط  رد  هک  ینامتخاس  تاسیسات و  هنوگره  هعبات و  یا  هـ

دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا  یکیناکم و  تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و  یراذگاو ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

28,348,985,864 یلام :  دروآرب 

لایر   1,418,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رورس هاکنامرد  خیش و  رتکد  ناتسرامیب   ، 9177899191 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس رورس   رورس قاتا   قاتا گنیلوک   گنیلوک متسیس   متسیس بیع   بیع عفر   عفر وو   مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 127127

ناتسرامیب ناتسرامیب یکیرتکلاو   یکیرتکلاو یکیناکم   یکیناکم تاسیسات   تاسیسات یربهار   یربهار وو   ریمعتو   ریمعتو یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 128128
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1402/2/8عبنم رابتعا   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110446 :: هرازه هرازه :: 1401/11/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم روما  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6108791 لیاف  تاصخشم  قباطم  رورس  وی  یپ  یس  هحفص 97)نف  رورس  ( رورس

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

.تسویپ6109206 لیاف  اب  قیاطم  اقیقد  رورس  هاگتسد  هحفص 97)کی  رورس  ( رورس

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

6109292hpe2.4tbsas10k لدم رورس  دراه  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هکبش6109300 تازیهجت  رورس و  هحفص 42)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6109478 قاتا  زیهجت  یزاسزاب و  هحفص 97)یارجا  رورس  ( رورس

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

لدم 6109511303 ژاتلو  ظفاحم  - رورس تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  یاهومرت 
یزاگ رلوک  دربراک 

هحفص 97) رورس  ( رورس

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

رورس6109616 تازیهجت  دیرخ  هحفص 97)مالعتسا  رورس  ( رورس

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

تاجردنم6110121 ساسا  رب  مالیا )  ناتسا   ) ناویا هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدع  رب  تایلام  همیب و  انمض  یتسویپ  لیاف  تادنتسم  اب 

هحفص 97) رورس  ( رورس

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

قرشلامش6110146 تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  هحفص 97)رادناتسا  رورس  ( رورس

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

6110201Bussiness Messaging هخسن  Axigen رورس لیم  یزادنا  هار  هحفص 18)بصن ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

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

نامتخاس6110211 رورس  قاتا  گنیلوک  متسیس  بیع  عفر  مزاول و  هحفص 97)هیهت  رورس  ( رورس

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

ناتسرامیب6110421 یکیرتکلاو  یکیناکم  تاسیسات  یربهار  ریمعتو و  یرادهگن  هحفص 97)یراذگاو  رورس  ( رورس

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

نیکرتشم6110446 روما  رورس  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب لانیجروا  یلصا  تسیاب  یم  امتح  هک  گنر ) گربلدیاه 12   ) ذغاک عافترا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000308 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب گربلدیاه  تکرش  لصا  لانیجروا و  تسیاب  یم  الاک  - 1 - 

دش دهاوخ  یرادیرخ  تکرش  ینف  رتفد  دات  اب  الاک  - 2
تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - 3
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33349079-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( گنر گنر   1212 گربلدیاه   گربلدیاه  ) ) ذغاک ذغاک عافترا   عافترا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  ینوناق  یکشزپ  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 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIRDI UBio-X-pro-Lit هرهچ صیخشت  تیلباق  اب  جورخ  دورو و  تبث  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003806000019 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ینوناق  یکشزپ  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 1 دادعت : 

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

رد یالاک  .دشاب  یم  لیبدرا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  لیوحت  لحم   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ تسویپ  نآ  روتکاف  شیپ  نینچمه  هدوب و  یتسویپ  لیاف  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  ًاقیقد  یتساوخ 

5615813466 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   - تثعب یرادا  کرهش  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33751077-045  ، 33742247-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33742246-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VIRDI  VIRDI  UBio-X-pro-LitUBio-X-pro-Lit هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت تیلباق   تیلباق اباب   جورخ   جورخ وو   دورو   دورو تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

extension cable /detection module / tachometer Bently nevada تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000711 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3500/61 روسنس الاک :  مان 

نابیتشپ دادنب  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
تالایا هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3300 روسنس الاک :  مان 

نابیتشپ دادنب  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
تالایا هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3500 روسنس الاک :  مان 

نابیتشپ دادنب  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665085-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

extens ion cable /detection module / tachometer Bently nevadaextens ion cable /detection module / tachometer Bently nevada ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 137 ھحفص 108 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a6fhj8jlfu4xz?user=37505&ntc=6109333
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109333?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم سانشراک  ( هباشم دک  ناریا  ، هناماس قیرط  زا  کرادم  لاسرا   ) تسویپ تاصخشم  اب   V94.2 نیبروت شاعترا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 224 روپدیحو 02332503015 

1101001466000072 زاین :  هرامش 
دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   SPM INSTRUMENT هدنزاس عجرم   VC250 لدم  VIB Checker جنس شاعترا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هاگورین المهد ،  دورهاش ،  رد  عقاو  دورهاش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رابنا  برد  تسیاب  یم  الاک  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  رف 09374097072  تداعس  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .ددرگ  لیوحت  یماطسبدیهش  قرب 

 : یتسپ دک  یماطسبدیهش ، ، قرب  هاگورین  یدابآ  المهد ،  ناتسهد  یزکرم ،  شخب  دورهاش ،  ناتسرهش  نانمس ،  ناتسا  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3654134111

32503004-023  ، 32503020-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32503020-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

V94.2V94.2 نیبروت   نیبروت شاعترا   شاعترا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 133133
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  وردوخ  قرب  کیناکم و  وتا  یاههاگراک  زاین  دروم  یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101003279000021 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 374 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  وردوخ  قرب  کیناکم و  وتا  یاههاگراک  زاین  دروم  یفرصم  داوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تمیق  یواح  روتکاف  شیپ  هئارا  -

8818613311 یتسپ :  دک  ییاوه ،  لپ  بنج  - بالقنا راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226200-038  ، 32229340-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228950-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DOSDOS لدم   لدم بآبآ   لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 134134

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

1101093985008095 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI
تس 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب 

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6108938( گنر گربلدیاه 12   ) ذغاک عافترا  هحفص 106)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

دامن6109009 هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب  .دنتسه  هباشم  مالقا  دک  .قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 32)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6109042VIRDI UBio-X-pro-Lit هرهچ صیخشت  تیلباق  اب  جورخ  دورو و  تبث  هاگتسد  کی  هحفص 106)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

6109333extension cable /detection module / tachometer Bently nevada(106 هحفص روسنس  ( روسنس

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

هناخروتوم6109353 یاضف  دود  تبوطر و  امد و  نازیم  شیاپ  هحفص 32)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

سکووارد سکووارد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 135135
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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

6109965V94.2 نیبروت شاعترا  هحفص 106)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6110497DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هحفص 106)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

سکووارد6110540 هحفص 106)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه راشف  تفا  مرالآ  تهجراشف  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001051 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   PS لدم لاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/12 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوه اوه راشف   راشف تفا   تفا مرالآ   مرالآ تهجراشف   تهجراشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 100  ره  کاماز  برد -  هنابز  ولج   - رد ب یچیئوس  هریگتسد  -UPVC برد رطخ  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003078 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماج مولآ  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAPEN هدنزاس عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  لدم 2012   UPVC سنج برد  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - 3 تیولوا رد  رهش.وب  رد  ناگدنشوئرف  الاک 2 - دات  تفارد و  زا  سپ  ام  تخادرپ 2  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

لمح6108884 ، یزادنا هار  ، ارجا ، بصن ، هکبش عون   ، یهد طابترا  عون  باختنا  تسا  هباشم  دک  ناریا 
.دشاب یم  یمازلا  یتینما  یهاوگ  ، ییارحا قباوسزوجم  تسا  هدننک  نیمات  هدهعرب 

هحفص 42) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتارباخم6109057 هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6109216 تنوم  کر  هاگتسد 2 .  part number : WS-C2960-12pc- l) 1 وکسیس  ( چیئوس  . 1
ددع  part number : RCKMNT-19-CMPCT=new,Retail Box) 1 ) 

هحفص 42) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6109541Cisco SG350-28P هحفص 42)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6109642 چیئوس  هاگتسد  هحفص 42)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

شیپ6109690 ینف و  داهنشیپ  هیارا  تسویپ و  تاصخشم  قبط  لوژام  تروپ Cisco و  چیئوس 24 
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  .تسا  یمازلا  روتکاف 

هحفص 42) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اوه6109914 راشف  تفا  مرالآ  تهجراشف  هحفص 112)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

UPVCUPVC  سنج سنج برد   برد هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 137137
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ددرگ6110057 همیمض  روتکاف  شیپ  هزور  هیوست 45   TMW یتارباخم تراک   ELU33 یتارباخم تراک 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

هحفص 42) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیرح6110203 نالعا  تست  متسیس  هحفص 32)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6110295P4 هنایار سیک  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس   - هراک هس  یرزیل  رگپاچ   - All in One هحفص 42)هنایار هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6110548UPVC سنج برد  هحفص 112)هریگتسد  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتاینیم یروتاینیم زویف   زویف // عطق عطق دیلک   دیلک ایای   دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ناونع : : ناونع 138138
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.تسویپ حرش  قباطم  یقرب  مزاول  ملق   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005008 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

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

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PRESSURE SWITCH SCHNEIDER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005523 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

PYROPRESS هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   FF503 لدم ییاسانش  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
اتنپس زیهجت  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 77 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ لیاف  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

هیولسع رد  سراپ  زاگ  تفن و  رابنا  برد  هیارک و  شیپ  تروصب  الاک  لیوحت 
83764960-021

m.zanganeh@pogc.ir

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

83764960-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 139139
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  چوس  تیمیل  دلوفینم و  جیگ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004960 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع  33 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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456310 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 140140

چوس چوس ناونع : : ناونع 141141
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروتاینیم6108906 زویف  / عطق دیلک  ای  دیلک )  ) هحفص 114)چوس چوس  ( چوس

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

یریگ6109255 هزادنا  راشف  هحفص 114)چوس  چوس  ( چوس

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

لدم 6109511303 ژاتلو  ظفاحم  - رورس تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  یاهومرت 
یزاگ رلوک  دربراک 

هحفص 97) رورس  ( رورس

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

یا6109530 هبرقع  راشف  هحفص 114)جیگ  چوس  ( چوس

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

6109541Cisco SG350-28P هحفص 42)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6109642 چیئوس  هاگتسد  هحفص 42)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اوه6109914 راشف  تفا  مرالآ  تهجراشف  هحفص 112)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هحفص 114)چوس6110003 چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم یباختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  قفو  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم

1101001070000426 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-150DC لدم تسایر  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دنشاب لخاد  تخاس  دیاب  هدافتسادروم  مالقا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف یراددوخ  هباشم  یاهالاک  داهنشیپ  زا  - 

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

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قفو   قفو یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع
(( دشابیم دشابیم

142142
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: 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 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

6108821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینموملاریما ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ید 320 یپ  لا  لدم  هارمه  میس  یب  هدنریگ 

1101093780000219 زاین :  هرامش 
لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاریش توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت   RX700 لدم رایس  یتوص  میس  یب  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرک یاقآ  هطوبرم 09155442133  سانشراک  هرامش 

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

320320 یدید   یپیپ   لالا   لدم   لدم هارمه   هارمه میس   میس یبیب   هدنریگ   هدنریگ نینموملاریما   نینموملاریما ناتسرامیب   ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد لیوحت   لیوحت دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 143143
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  مولع  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 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

6108837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویماک مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092139000023 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
انروس هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   SEA001S لدم رتویپماک  یریوصت و  یتوص و  مزاول  هناخ  شش  یلاتیجید  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

ایسآ کینورتکلا  انروس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  کینورتکلا 
هاگتسد 17 دادعت : 

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

دوش لاسرا  تیفیک  اب  یناریا  یالاک  زا  تساوخرد و  قبط  مزاول  یمامت  دشابیم  دوجوم  تسویپ  رد  دیرخ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09333501131

1545913487 یتسپ :  دک  یشخبناوت ،  مولع  هدکشناد  ناراکددم  یرظن خ  هاش  ردام خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22269607-021  ، 22228051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22220946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک وو   یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول هناخ   هناخ شششش   یلاتیجید   یلاتیجید قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 144144
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دهشم یباراف  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 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

6110136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.کر هارمه  هب  یناتسرامیب  ( ریاف یلپمآ  ) یتوص متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000344 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناگرهم زارف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   ROAD READY هدنزاس عجرم   M6U لدم یتوص  متسیس  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نایقداص دازرف  هدننک  هضرع  عجرم  کدزم  هدنزاس  عجرم   ABS لدم یناتسرامیب  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دوجوم  یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  زکرم  نیا  طیارش  نینچمه  یتساوخرد و  یالاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  یمالعا  یاهدک  ناریا  مارتحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: 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

تسویپ6108811 لیاف  رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  قفو  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، 
( دشابیم هباشم  یباختنا  دک  ناریا  )

هحفص 118) توص  ( توص

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

هارمه6108821 میس  یب  هدنریگ  نینموملاریما  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
ید 320 یپ  لا  لدم 

هحفص 118) توص  ( توص

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

رتویپماک6108837 یریوصت و  یتوص و  مزاول  هناخ  شش  یلاتیجید  قرب  هحفص 118)ظفاحم  توص  ( توص

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

اهنامتخاس ی6109072 هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج  طیارش  دجاو  راکنامیپ  باختنا 
ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  یرادا و 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6109186( یرون ملق  هیاپ ، هس  شلف ، تیک  نوف ، هیاپ  نوف ، یساکع ، نیبرود  ) تازیهجت هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هیاپ6109614 اب   d7500 body لدم نوکین  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

.کر .کر هارمه   هارمه هبهب   یناتسرامیب   یناتسرامیب (( ریاف ریاف یلپمآ   یلپمآ )) یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 145145
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6109616 تازیهجت  دیرخ  هحفص 97)مالعتسا  رورس  ( رورس

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

6109756atem 1 m/e advanced panel10 و atem 1 m/e production studio 4k هحفص 16)هاگتسد نیبرود  ( نیبرود

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

.کر6110136 هارمه  هب  یناتسرامیب  ( ریاف یلپمآ  ) یتوص هحفص 118)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  زا  - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  یرزیل  رگپاچ  هاگتسد  روتینام و 7  هاگتسد  سیک و 15  هاگتسد  دادعت 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101090145000018 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

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

- تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  یرزیل  رگپاچ  هاگتسد  روتینام و 7  هاگتسد  سیک و 15  هاگتسد  دادعت 25   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دراوم  هیلک  تیاعر  - دشاب یم  تسویپ  هب  یصاصتخا  یمومع و  طیارش 

 ، نامرد تیریدم  ناناوجون - ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  یوربور  نمهب  هار 22  هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715664546 یتسپ :  دک 

38212715-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212712-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا زازا   -- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ هاگتسد   هاگتسد وو  77   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1515 وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   2525 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 5 / دارآ لدم  ناریاص  یتایح  مئالع  گنیروتینام  فارگونپاک  یرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ روتکاف رد  irc دک جرد  و 

1101000257003360 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   CAPNODAM1 لدم یکشزپ  فارگونپاک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراددوخ یدقن  تیق  جرد  زا   / یکشزپ تازیهجت  ینالصا  سدنهم   09154922334 امنهر / یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  تخادرپ  طیارش  شورف و  سانشراک  هرامش  / دامن یراذگ  تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  / ددرگ

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام فارگونپاک   فارگونپاک یرس   یرس ناونع : : ناونع 147147
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ناگزمره ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6109262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  صخاش و  اب  قباطم  افرص  دابآ  یجاح  ناتسرهش  یشخبناوت  زکرم  یکینورتکلا  تازیهجت  دیرخ  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003706000413 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ رهپس  هکبش  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BSCO لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

HP یتراجت مان  لدم 2014  گنر  کت  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یتناراگ یاراد  ملاس و   ، یدنب هتسب  رد  یتسیاب  اهالاک  - 3 .دشاب یروانف  دحاو  دات  دروم  - 2 .دشاب تسویپ  صخاش  اب  قباطم  یتسیاب  الاک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  یتسیزهب  رابنا  رد  هیلخت  ات  ادبم  زا  لمح  هنیزه  - 5 .دشاب یم  هدش  لبمسا  لماک  سیک  رظن  دم  - 4 .دشاب لصا 

7917911838 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  یتسیزهب  یرافغ -  هللا  تیآ  خ  سابعردنی -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33676437-076  ، 33313057-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34313051-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگپاچ رگپاچ راد -  -  راد میس   میس سوم   سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   روتینام -  -  روتینام هنایار   - - هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 148148
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6109482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یاراد 12 بوچ  کاپ  بوچ  عون  یتناس  هحفص 5 قمع 60  عافترا 120  هب  هلپ  ود  فا  ید  ما  یراتسرپ  نشیتسا  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وشک هس  لیافو  روتینام  یاج 

1101092100001007 زاین :  هرامش 
تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  30 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 6 ناتسرامیب  دات  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصنو  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قمع قمع   12 0120 عافترا   عافترا هبهب   هلپ   هلپ ودود   فافا   یدید   ماما   یراتسرپ   یراتسرپ نشیتسا   نشیتسا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 149149
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یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهعرب  لاسرا  همیب و  هنیزه  - شورف زا  سپ  تامدخ   - تاعطق ینابیتشپ  ربتعم و  یتناراگ  اب  نوخ -  راشف  رتلوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدننک 

1101093121000051 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

ناهوژپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDSET هدنزاس عجرم   MEDSET یتراجت مان   Scanlight لدم نوخراشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 
هسرآ ناهن  زورفا 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  همیب و  هنیزه  - شورف زا  سپ  تامدخ   - تاعطق ینابیتشپ  ربتعم و  یتناراگ  اب  نوخ -  راشف  رتلوه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: 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 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

6109583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000131 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشیامزا 04531505334 سانشراک  سامت  هرامش  - دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ راشف   راشف رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 150150

تسویپ تسویپ قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 151151
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دهشم یباراف  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 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

6109638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.لانرتسکا دراه  روتینام و  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000343 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هرایس تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   GW2480 لدم  in 23/8 زیاس حطسم  هحفص  اب   LED هنایار روتینام  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M310i لدم  TB 12 تیفرظ  iSCSI لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  لیاف  رد  زکرم  نیا  طیارش  نینچمه  یتساوخرد و  یاهمتسیس  لماک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  یمالعا  یاهدک  ناریا  مارتحااب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دوجوم 

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.لانرتسکا .لانرتسکا دراه   دراه وو   روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 152152
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یقرش ناجیابرذآ  یزرواشک  کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  حرشب  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001170000021 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ مالعتسا  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  حرشب  روتینام  دیرخ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  100 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  هناماس  رد  یزیراو  شیف  ریوصت  هارمه  هب  اضما و  رهم و  لیمکت  ار  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136956773 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  یوربور  سردم  نابایخ  یناقاخ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35264128-041  ، 35258344-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35250988-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رنکسا 2  - چنیا ددع 22 4  - چنیا ددع 24 روتینام 1  - دشابیم هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  هدش  مالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030687000042 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سکتناک  SD4410 لدم  in 44 گنر کت  رنکسا  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار ینف  تاصخشم  ناگدننک  تکرشو  دشابیم  تسویپ  ینف  تاصخشم   - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   - دشاب رهشوب  ناتسا  یموب  هدننک  نمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپو  تکرش  رهم  هب  روهمم 

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34241003-077  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم حرشب   حرشب روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

ددع ددع 22 رنکسا   رنکسا  - - چنیا چنیا 2222 ددع   ددع 44  - - چنیا چنیا ددع  2424 ددع 11 روتینام   روتینام -- ناونع : : ناونع 154154
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091504000187 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  دادعت 100  هب   pack هچراپکی هنایار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هاگتسد دادعت 130  هب  هیذغت  عبنم  هارمه  هب   IPS عون زا   Full HD تیفیک اب  رتالاب  چنیا و  لقادح 46  درکراک 7×24 ) یارب  بسانم   ) یتعنص  LED رگشیامن

ددع دادعت 40 هب  رتالاب  چنیا و  یتعنص 50  روتینام  بصن  یارب  یراوید  تکارب 
ددع رادقم 30  هب  رتالاب  چنیا و  یتعنص 50  روتینام  بصن  یارب  یفقس  تکارب 

ددع  رادقم 50  هب  رتالاب  چنیا و  لقادح 50  یتعنص  روتینام  بصن  یارب  یزیمور  تکارب 
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

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

اب6109030 قباطم  یرزیل  رگپاچ  هاگتسد  روتینام و 7  هاگتسد  سیک و 15  هاگتسد  دادعت 25 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  - تسویپ تاصخشم 

هحفص 123) روتینام  ( روتینام

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

یتایح6109187 مئالع  گنیروتینام  فارگونپاک  هحفص 123)یرس  روتینام  ( روتینام

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

رگپاچ6109262 راد -  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  روتینام -  هنایار  - هحفص 123)سیک  روتینام  ( روتینام

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

قمع6109482 عافترا 120  هب  هلپ  ود  فا  ید  ما  یراتسرپ  نشیتسا  هحفص 123)تخاس  روتینام  ( روتینام

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

نوخ6109501 راشف  رتلوه  هحفص 123)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6109583 قبط  رتویپماک  هحفص 123)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

.لانرتسکا6109638 دراه  روتینام و  هارمه  هب  رتویپماک  هحفص 123)سیک  روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6109831 مالعتسا  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  حرشب  روتینام  هحفص 123)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

ددع6110196 رنکسا 2  - چنیا ددع 22 4  - چنیا ددع 24 روتینام 1 هحفص 123)- روتینام  ( روتینام

تکارب تکارب عاونا   عاونا وو   رگشیامن   رگشیامن هنایار ، ، هنایار دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 155155
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکارب6110370 عاونا  رگشیامن و  هنایار ، دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 123)ناوخارف  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6108798 " یزکرم نامتخاس  یلیمکت  هتسبرادم "  یاه  نیبرود  نیمات  هحفص 71)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6108998 هتسبرادم 32  نیبرود  ریواصت  طبض  هحفص 71)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اهنامتخاس ی6109072 هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج  طیارش  دجاو  راکنامیپ  باختنا 
ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  یرادا و 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرزیل6109506 رنکسا  هتسبرادم -  نیبرود  هحفص 71)دیرخ :  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

همانیهاوگ6109802 نتشاد.هاگدورف  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  دادرارق 
تسیمازلا ینابیتشپ  شخب  رد  ربتعم  بسانتم و  هبتر  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناماس6110116 رد  دادجموءاضما  رهمو  یمومع  طیارشو   / تسویپ یاه  لیاف  قبط  یتساوخرد  مزاول 
دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  طونم  تخادرپ   // دوش یرازگراب 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " 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

تسویپ6108811 لیاف  رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  قفو  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، 
( دشابیم هباشم  یباختنا  دک  ناریا  )

هحفص 118) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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بایرافرس یرادرهش   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یرادا  رتویپماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006013000002 زاین :  هرامش 

بایرافرس یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  مرف  - 

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

1401/10/22 زاین :  خیرات 
مارچ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  تاصخشم  مرف  قبط  تسیاب  یم  تاعطق  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7576198473 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  مود  یعرف  یربهر - نابایخ  بایرافرس - رهش  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32369710-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32369260-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرادا   یرادا رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 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

6109493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لاصتا  لباق  چنیا   led 55 نویزیولت هاگتسد  کی  هطوبرم و  رازفا  مرن  سنسیال و  اب  یهد  تبون  کسویک  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( راهباچ تفن  رابنا  ناگدننار  یهد  تبون   ) کسویک

1101092638000242 زاین :  هرامش 
راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا زادرپ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ادن  یهد  تبون  یتراجت  مان   NEDA Q6000 لدم یلباک  یهد  تبون  کسویک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
راگدنام نیرفآ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  اونسا  یتراجت  مان   SLD55S37 لدم  in 55 زیاس  LCD نویزیولت الاک :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  زور  رثکادح 60  تخادرپ  ینامز  هزاب  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  باهذو  بایا  یزادنا و  هار  لمح ،  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب لاصتا   لاصتا لباق   لباق چنیا   چنیا   led led 5555 نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   هطوبرم   هطوبرم رازفا   رازفا مرن   مرن وو   سنسیال   سنسیال اباب   یهد   یهد تبون   تبون کسویک   کسویک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( راهباچ راهباچ تفن   تفن رابنا   رابنا ناگدننار   ناگدننار یهد   یهد تبون   تبون  ) ) کسویک کسویک

157157
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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 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

6109821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  هب   f5 هاگتسد یکدی  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000542 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تادنتسم  حرش  هب   f5 هاگتسد یکدی  تاعطق  دیرخ  - 

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

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

 . دوش یم  فذح  نیمات  دنیآرف  زا  تکرش  قوف  تادنتسم  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  تروص  رد  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشزپ6109068 مولع  هاگشناد  ینامزاس  لاترپ  رارقتسا  هحفص 18)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6109337 تاصخشم  قبط  یرادا  رتویپماک  متسیس  هحفص 131)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هاگتسد6109493 کی  هطوبرم و  رازفا  مرن  سنسیال و  اب  یهد  تبون  کسویک  هاگتسد  کی  دیرخ 
( راهباچ تفن  رابنا  ناگدننار  یهد  تبون   ) کسویک هب  لاصتا  لباق  چنیا   led 55 نویزیولت

هحفص 131) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرزیل6109506 رنکسا  هتسبرادم -  نیبرود  هحفص 71)دیرخ :  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6109755 یاهرازفا  مرن  هیلک  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 18)تامدخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6109821f5 هاگتسد یکدی  تاعطق  هحفص 131)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تهج6110065 هدش  باختنا  دک  ناریا  ددع  کی  دادعت   ، SKYROOM نشیکیلپا هلاسکی  سنسیال 
.تسا هباشت 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

f5f5 هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6110155BPMS ارف یاه  دنیآرف  هچراپکی  تیریدم  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6110201Bussiness Messaging هخسن  Axigen رورس لیم  یزادنا  هار  هحفص 18)بصن ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6110203 نالعا  تست  متسیس  هحفص 32)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مرن6110490 یاه  هتسب  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزادنا -  هار   - بصن  - یزاس هژیو  هرواشم و  تامدخ 
یرازفا

هحفص 18) 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

یتماقا6109345 عمتجم  یریوصت  تراظن  هناماس  هلاس  کی  یتناراگ  هارمهب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
رسلباب یهافر 

هحفص 63) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6109014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  هاگتسد  کی   EH334 لدم  FULL HD امتپوا روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000857 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX531P لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تمیق  هئارا  هدش  مالعا  لدم  یارب  طقف  افطل 

دشاب یم  ههام  کی  هیوست 
تسیمازلا ربتعم  یتناراگ 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

36773405-026  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: 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

ربتعم6109014 یتناراگ  اب  هاگتسد  کی   EH334 لدم  FULL HD امتپوا روتکژورپ  هحفص 135)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هبعش6108826 یدالوف  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  اهالاک و  نیمأت  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب6109785 هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هاگتسد   هاگتسد کیکی     EH334EH334  لدم لدم   FULL HDFULL HD  امتپوا امتپوا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسور6110464 یریوصت  شیاپ  یارجا  یمومع  هحفص 10)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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