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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 یدید     2525 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 12 ,490 , 0002 12 ,490 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   402رالد , 150402 , تاراما150 تاراما مهرد   11مهرد 1 ,3001 1 1 ,300

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   201هکس , 960 , 00020 1 , 960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس285,450285,450رالد سیئوس کنارف   441کنارف , 100441 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس ,500 , 000122 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   306رالد ,200306 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   108لایر ,950108 ,950

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 77,500هکس , 00077,500 , وروی000 442وروی ,920442 ژورن920, ژورن نورک   41نورک ,30041 ,300

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا19,245,00019,245,000یالط سیلگنا دنوپ   500دنوپ , 150500 , نپاژ150 نپاژ نینی   دصکی   319,790319,790دصکی

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
((2323))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 100100))

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

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

زا 98 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 20  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 59

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( 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 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 4  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا یاروش  سلجم  دانسا  زکرم  هزوم و  هناخباتک ،  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145470 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هنایار ....  لاوریاف   ، رورس نیالفآ   ، نیالنآ زاس  هریخذ  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمالسا یاروش  سلجم  دانسا  زکرم  هزوم و  هناخباتک  ناتسراهب ، نادیم  یقرش  بونج  علض  نارهت   :: سردآ سردآ
11365-866: یتسپ قودنص 

یلخاد 3125-3138  33130911 :: 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

یمالسا یاروش  سلجم  دانسا  زکرم  هزوم و  هناخباتک ،  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145573 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... هنایار و لاوریاف  رورس  نیالفآ   ، نیالنآ زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمالسا یاروش  سلجم  دانسا  زکرم  هزوم و  هناخباتک  ناتسراهب  نادیم  یقرش  بونج  علض  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ

3138 یلخاد 3125 -  33130911 :: 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

هنایار هنایار لاوریاف   لاوریاف  ، ، رورس رورس نیالفآ   نیالفآ  ، ، نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 11

هنایار هنایار لاوریاف   لاوریاف رورس   رورس نیالفآ   نیالفآ  ، ، نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401ع 314 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تیاغل   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145871 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 11   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراس  لامش  یراس و  بونج  روما  ییاتسور  قطانم  هعبات و  یاهشخب  نیکرتشم  فیعض و  راشف  هکبش  ( GIS  ) یفیصوت یناکم و  تاعالطا  تشادرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12/782/097/815 دروارب : 

لایر   1/140/000/000 ینمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   545/000 دیرخ : 

ورین هبتر 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  تاکرادت  روما  هلا  بزح  نابایخ  زا  دعب  رزخ -  راولب  یراس -   :: سردآ سردآ

01133405121 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.tender.tavanir.org.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

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

stpc.ir :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شهوژپ  یرازفا  مرن  عماج  هناماس  رارقتسا  هنیمز  رد  راکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ یقوقح و  روما  ینابیتشپ  یرادا  تیاس  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ینیمخ  ماما  ردنب   :: سردآ سردآ

یرایرهش یاقا   06152172783 :: نفلت :: TENDER.STPC.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6146855 هناماس  هب  ددرت  لرتنک  هناماس  تیعضو  یاهمتسیسلیدبت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ییاتسور ییاتسور قطانم   قطانم وو   هعبات   هعبات یاهشخب   یاهشخب نیکرتشم   نیکرتشم وو   فیعض   فیعض راشف   راشف هکبش   هکبش ( ( GISGIS  ) ) یفیصوت یفیصوت وو   یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 33

شهوژپ شهوژپ یرازفا   یرازفا مرن   مرن عماج   عماج هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا هنیمز   هنیمز ردرد   راکنامیپ   راکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 44
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هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001099936000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145822 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورتم  طوطخ  تردق  ریافیتکر  هب  طوبرم  تاقلعتم  دیرخ PLC و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورتم طوطخ  تردق  ریافیتکر  هب  طوبرم  تاقلعتم  دیرخ PLC و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   630,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:30 تعاس : 1402/05/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادربهرهب  تکرش  ظفاح -  عطاقت  بالقنا  نابایخ  نارهت -   ، 1131813131 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرشف  تروصب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/10/20هرامش تعاس 19   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم خرومعبنم حبص  تعاس 9  فلا  تکاپ  هئارا   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145885 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  یفیک  یبایزرا  تاکاپ   - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشناریپ یرایبآ  یاه  هکبش  ژاپمپ  یاه  هاگتسیا  قرب  نیمات  یناسرورین و  هکبش  یلرتنک  یقرب و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تخاس ، هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 501.545.408.470 هب  یلایر  تیفرظ  نایدلج - و 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نویلیم  دانسا 3  شورف  تمیق  لایر -  نیمضت 16.031.000.000  ورین - هتشر  رتالاب  هیاپ 5 و 

نفلت 04433440092 یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
تکرش تاعامتجا  نلاس  ییاشگزاب :

:88969737 و 85193768 نارهت مان  تبث  رتفد   - 31987260-044 :: نفلت نفلت
021 سامت 41934 - زکرم 

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورتم ورتم طوطخ   طوطخ تردق   تردق ریافیتکر   ریافیتکر هبهب   طوبرم   طوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو     PLCPLC  دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

هکبش هکبش ژاپمپ   ژاپمپ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا قرب   قرب نیمات   نیمات وو   یناسرورین   یناسرورین هکبش   هکبش یلرتنک   یلرتنک وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح تخاس ، ، تخاس هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
یرایبآ یرایبآ یاه   یاه

66
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R12- 01- 049 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز  دنرب  لرتنک  متسیس  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 17.318.500.000 

هناماس 2001097164000023 لایر -   866.000.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک هرادا  زاف 22 و 24  مهدزاود  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  ناگنک -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

یلخاد 7336 مهدزاود  هاگشیالاپ  مایپ  زکرم   07731312000 :: نفلت :: www.setadiran.ir -WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1402/2/16عبنم رابتعا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146792 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DIRECTION FINDER DF هاگتسد هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 90.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

سنمیز سنمیز دنرب   دنرب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

DIRECTION FINDER DFDIRECTION FINDER DF  هاگتسد هاگتسد هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88
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-- ناریا تفن  تارباخم  هلول و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001105000177 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145903 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بای  هلعش  تست  هاگتسد  هارمه 4  هب  زمرق  نودام  تباث  بای  هلعش  هاگتسد  لماش 103  ملق  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  138/735/057/500 دروارب :

هام   30 دادرارق :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام   6 راک :  یارجا  تدم 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   6/936/752/875 نیمضت : 

متشه هقبط  کالپ 188  دنپس -  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق -  دبهپس  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-www.ioptc.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.shana.ir

:: 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

هیدیمح یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ش/455 یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/01هرامش زا  تعاس 8   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم تعاسات 19عبنم خیرات 1401/11/04  زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146512 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدیمح  یرادرهش  ینابیتشپ  یناشنشتآ و  تایئارجا  یکیزیف  تسارح  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 39/664/059/744  غلبم 

لایر نیمضت 1/983/202/987  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش نابایخ  دابآ -  تلود  یوک  هیدیمح -   :: سردآ سردآ

-88969737-02141934-06136733500-09166137672 :: نفلت نفلت
85193768

:: 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

بای بای هلعش   هلعش تست   تست هاگتسد   هاگتسد   44 هارمه   هارمه هبهب   زمرق   زمرق نودام   نودام تباث   تباث بای   بای هلعش   هلعش هاگتسد   هاگتسد لماش  103103   لماش ملق   ملق   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یناشنشتآ   یناشنشتآ تایئارجا   تایئارجا یکیزیف   یکیزیف تسارح   تسارح تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 98 ھحفص 9 
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یمالسا دازآ  هاگشناد  هب  هتسباو  ناگتخیهرف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/10/25  زا   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور  یرادا 

ناگتخیهرف  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرد دحاو  ینمیا  ءاقترا  لمعلا  روتسد  ساسا  رب  ار  دوخ  یزاس  نمیا  یزاسهب و  هژورپ  یارجا  تازیهجت و  حلاصم و  هیهت  نیمات و  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
epc شور هب  نارهت  ناتسا  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  قیرح  زا  یریگشیپو  تظافح  تنواعم  یوس  زا  هرداص  یتبقارم 

هب یهگآ  جرد  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 5.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  لایر -   5/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  ناگتخیهرف  ناتسرامیب.دشاب  یم  هدنرب  هدهع 

ناگتخیهرف ناتسرامیب  هاگشناد  نادیم  زا  رتالاب  لامش  تمس  هب  یراتس  نابوتا  یاهتنا  نارهت -  : سردآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 7025  44845213 :: 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  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ینف /20 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145896 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زتره اگیگ  یالاب 7  هب  زا 1/4   VTS ییویدار یاهکنیل  ضیوعت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270/000/000/000 دروارب : 

لایر   11/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  8 راک :  یارجا  تدم 

فکمه هقبط  یزکرم -  نامتخاس  ییاجردیهش -  یردنب  عمتجم  ناگزمره -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یزکرم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

07632123606 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.shahidrajaeeport.pmo.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا ءاقترا   ءاقترا لمعلا   لمعلا روتسد   روتسد ساسا   ساسا ربرب   ارار   دوخ   دوخ یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت وو   نیمات   نیمات یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
یوس یوس زازا   هرداص   هرداص یتبقارم   یتبقارم ینامرد   ینامرد دحاو   دحاو

111 1

زتره زتره اگیگ   اگیگ یالاب  77   یالاب هبهب     1/41/4 زازا     VTSVTS ییویدار   ییویدار یاهکنیل   یاهکنیل ضیوعت   ضیوعت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 98 ھحفص 10 
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ماع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14011024 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 17:00   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 16:00   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم هارمه  هب  ( Repeater  ) هدننک رارکت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 400.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم 

:: سردآ سردآ

09125052634 :: نفلت :: https://tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هتبون ود  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140154 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش راشتنالا  ریثک  همانزور  رد  لوا  تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک زور  تدم 5 

shana.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146401 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هوکنایم هب  هداز  یندنم  دیهش  تاسیسات  زا  یرون  ربیف  رتمولیک  دودح 9  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدنب هبتر  تیحالص و  دات  همانیهاوگ  هئارا  ای  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  یسدنهم  ینف  ینابیتشپ و  یتامدخ ،  یاه  تکرش 

یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  یراکنامیپ  تکرش  ینمیاتیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا 
رد یزکرم و  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یلم  کناب  ابس  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  یکناب (  همانتنامض  لایر  نیمضت 1.200.000.000  غلبم 

کی هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هجو 

یتسپ 315 قودنص  کی  هقطنم  زاگ  لاقتنا  تکرش  هوکنایم  هیدیما  ناتسزوخ  سردآ   :: سردآ سردآ

06152654511  - 85193768-88969737-02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم هارمه   هارمه هبهب   ( ( RepeaterRepeater  ) ) هدننک هدننک رارکت   رارکت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

تاسیسات تاسیسات زازا   یرون   یرون ربیف   ربیف رتمولیک   رتمولیک   99 دودح   دودح ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 98 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14:30  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146501 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تتعاس 15:30   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اردص رهش  دوجوم  یرون  ربیف  رتمولیک  یرهش 31   fttx دنشموه و رهش  یطابترا  تخاسریز  زا  یرادرب  هرهب  هژورپ  یراذگ  هیامرس  رد  یتکراشم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   8/600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000  : دیرخ

اهدادرق روما  دحاو  مود  - هقبط  اردص -  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ -  راولب  اردص -  دیدج  رهش  سراف -   :: سردآ سردآ

36562091-07136414414 :: 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

هیمورا نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20/ فلا /1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

urmiacement.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا طیارش  گرب  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  ار  دوخ  زاین  دروم   Cisco چیئوس هاگتسد  کی  ، HP رورس هاگتسد  ود  دیرخ  دراد  رظن  رد  تکرش  نیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( سامت 09143417709 هرامش   ) اهدادرارق روما  هیمورا –  نامیس  هناخراک  داباهم  - هیمورا –  هداج   35 رتمولیک هیمورا :   :: سردآ سردآ

هیمورا نامیس  تکرش  رتفد  مود  هقبط   – کالپ 21 هچوک 17  تسراخب – )  ) ریصق دمحا  نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  - نارهت

:: نفلت :: www.urmiacement.comنفلت 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

هنایار6145470 لاوریاف   ، رورس نیالفآ   ، نیالنآ زاس  هریخذ  هحفص 5)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6145573 لاوریاف  رورس  نیالفآ   ، نیالنآ زاس  هریخذ  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف رتمولیک   رتمولیک   3131 یرهش   یرهش   fttxfttx  وو دنمشوه   دنمشوه رهش   رهش یطابترا   یطابترا تخاسریز   تخاسریز زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب هژورپ   هژورپ یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس ردرد   یتکراشم   یتکراشم ناونع : : ناونع 1515

CiscoCisco  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ، ، HPHP  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 98 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/10/24هرامش تعاس 14  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم خروم 1401/11/04عبنم تعاس 14   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145833 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8:30   - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب ظافح  اب  ایرد  یراس  روحم  لیردراگ  ضیوعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( 2  ) زاف  ) نباکنت ناتسرهش  نیمز  ماما  هب  رب  تاره  لپ  لیمکت  ثادحا و 

زاره  روحم  ینف  هینبا  ثادحا  تمرم و  ریمعت ،
یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب : 

هام 7و12  راک :  یارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 

یربارت هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  ندوب  ارا 

یگدیسر نامیپ و  هرادا  یرادناتسا -  لباثم  بالقنا  نابایخ  یراس -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

97/01/88 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نخس کاوژپ   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146040 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سوواگدبنگ  هب  الق  قآ  روحم  رد  یلصفم  کولب  بصن  لمح و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 43.833.968.591 

دقن هجو  یکناب  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 2.192.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرادناتسا  یقرش  علض  لباقم  یرادا  تیاس  جیسب  نادیم  ناگرگ   :: سردآ سردآ

1456  - 49189037141 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف هینبا   هینبا ثادحا   ثادحا وو   تمرم   تمرم ریمعت ، ، ریمعت -- نیمز نیمز ماما   ماما هبهب   ربرب   تاره   تاره لپلپ   لیمکت   لیمکت وو   ثادحا   ثادحا -- ینتب ینتب ظافح   ظافح اباب   ایرد   ایرد یراس   یراس روحم   روحم لیردراگ   لیردراگ ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع
روحم روحم

1717

روحم روحم ردرد   یلصفم   یلصفم کولب   کولب بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 98 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ایمیک رهشالیو  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش رشن  زا  زور  تدم 10  فرظ  دیدزاب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه هناماس  هب  ددرت  لرتنک  هناماس  تیعضو  لیدبت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

همارخ زاریش  هداج  رتمولیک 5  ینواعت  رتفد   :: سردآ سردآ

یرادا تاعاس  رد   09172179313 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/10/25  دانسا  دیرخ   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145910 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش نکاما  یریوصت  تراظن  یاههژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی یرادرهش  راک  ماجنا  لحم 

غلبم دانسا  شورف  یکناب -  همان  تنامض  ای  تراجت  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  تروص  هب  لایر  هدرپس 550.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  لایر   1.500.000

یرادرهش تاسلج  نلاس  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه هناماس   هناماس هبهب   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس تیعضو   تیعضو لیدبت   لیدبت ناونع : : ناونع 1919

یرادرهش یرادرهش نکاما   نکاما یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاههژورپ   یاههژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 98 ھحفص 14 
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004198000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج راکتبا   :: عبنم :: 1401/11/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145989 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یبناج  مزاول  هتسب و  رادم  یاهنیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/200/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشوب ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  نکسم -  داینب  یوربور  یرهطم -  دیهش  راولب  رهشوب -   :: سردآ سردآ

یلخاد 103  077-33550792  - 33550890 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحر  کی مـ  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/46 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خیراتعبنم تعاس 18   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146231 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یحاون  زا  یکی  ردکینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نویلیم )  یس  ودصناپ  نیمضت 530.000.000(  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  سردآ  فلا : یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یلامش یباراف  نابایخ  درکرهش ـ  رد  عقاو 

یلخاد 2081)  ) 038-33339002-4 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نآنآ یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 98 ھحفص 15 
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6145614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  نامزاس  یاه  هژورپ   RFP نیودت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000483 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902239 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این رضحم  مناخ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 98 ھحفص 16 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005180 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  درادناتسا  هخسن 2016  رورس  زودنیو  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هخسن 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  زودنیو 10  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2424
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زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو تحت  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005609000106 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ءاجر تاعالطا  یروانف  هعسوت  زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  هژیو  یسرتسد  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09163052051 هرامش  .دشابیم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم   :: 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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FG 400E تیگ یتروف  لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094069000023 زاین :  هرامش 

ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-300E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگیم تروص  رابنا  رد  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 45  .دشاب  یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  هدش ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت   09368011564 یوجنگ فرشا  یاقا  اب  یگنهامه  تهج 

7813853444 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هقطنم  یهدنامرف  بنج  یتخت  ناجریس خ  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42281613-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42262577-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت لاتیجید   لاتیجید هناخباتک   هناخباتک هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2525

FG 400EFG 400E  تیگ تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 2626
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کارا هاگشناد   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط  هلاس  ود  ربراک  سوریو 510  یتنآ  سنسیال 

1101004598000162 زاین :  هرامش 
کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 510 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621682-086  ، 32621530-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32621531-086 :: 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 تسیل   تسیل قبط   قبط هلاس   هلاس ودود   ربراک   ربراک   510510 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 2727
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هذیا ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه ی  (. تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) دات طرش  هب   . یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هناخوراد  کسویک  بو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  هدهعرب ی 

1101091736000051 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ ناروآ  شناد  یشزومآ  یژولونکت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  یناسر  عالطا  کسویک  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیاب اهتکرش   . تسا یمازلا  روتکاف  شیپ   . تسا هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی   ( یتسویپ تسیل  تاصخشم  قبط   ) هناخوراد کسویک  بو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.دنوشیم  عوجرم  سانجا  دات  مدع  تروصرد   . دشاب دمیآ  ساسارب  تمیقو  دمیآ  تبث 

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح هنیزه  یی   هنیزه (.(. تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) دات دات طرش   طرش هبهب    . . یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هناخوراد   هناخوراد کسویک   کسویک بوبو   ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهعرب  یی   هدهعرب

2828

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

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

زا 98 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3tnaucequnpks?user=37505&ntc=6146596
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6146596?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166127663 نفلت.یدیراورم سدنهم  یاقآ  ینف  سانشراک  .corporate لدم شیوداپ  سوریو  یتنآ  یرازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003098 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یدنب  هتسب  عون   Ultimate DVD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایوپ سراپ 
ددع 230 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ یراک  زور  باسح 30  هیوست   . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  یناریا و  کی  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا 

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

32177206-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ یرازفا   یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 98 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5eruv8s67vhz5?user=37505&ntc=6147071
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6147071?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم  متسیس  لرتنک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001270 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   6DP1232-8BA لدم هاگورین  لرتنک  متسیس   PLC یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس   PLCPLC  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 3030
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - سنمیز رتراتسا  تفاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 25  ربارب  فیدر   1

1101097587000304 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

روشک سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   A 106 نایرج تدش   v 400 ژاتلو  3RW40 47-1BB14 لدم رتراتسا  تفاس  روتوم  لرتنک  متسیس  الاک :  مان 
ناگنک رتسگ  ژاتلو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنمیز ای  ناملآ  سنمیز  دنرب.دشاب  یم  زاین  دروم  هلاس  کی  یتناراگ  الاک و  تیکیفیترس  هئارا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - سنمیز رتراتسا  تفاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاین  دروم  یکینورتکلا  تازیهجت  بسانم  درادناتسا و  یدنب  هتسب.دشاب  یم  دات  دروم  یکاولسکچ 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز رتراتسا   رتراتسا تفاس   تفاس ناونع : : ناونع 3131
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6146177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ona یکینورتکلا تراک  ناونع : 

14014307 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

onaona یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 98 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ff8nr9f32s3s2?user=37505&ntc=6146177
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6146177?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461495 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاقنراون تعرس  هدننک  لرتنک  هدنهدناشن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا شونهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KHS طخ رلیف  هاگتسد  رزنیر  شخب   6A سنمیز ویارد  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

هلاقنراون هلاقنراون تعرس   تعرس هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک وو   هدنهدناشن   هدنهدناشن ناونع : : ناونع 3333

KHSKHS طخطخ رلیف   رلیف هاگتسد   هاگتسد رزنیر   رزنیر شخب   شخب   66 AA  سنمیز سنمیز ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 3434
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب  PLC لرتنک ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000246 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وراد ناوج  یاهروتاربال  هدننک  هضرع  عجرم   ST-8007 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره هعلاطم و  یتسویپ  لیاف  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  .تسویپ  تسیل  قبط  تامدخ  مالقا و  ،OR صوصخم نوز  کینژیاه 3  ناسراوه  لرتنک  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ تسویپ  یراک  قباوس  هموزر و  ) ددرگ لصاح  سامت  یرادا  تعاس  رد  ینیئوخ  سدنهم  سامت 09124422127  هرامش  اب  لاوس  هنوگ 

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

35250301-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب   PLCPLC  لرتنک لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب  PLC لرتنک ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000246 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وراد ناوج  یاهروتاربال  هدننک  هضرع  عجرم   ST-8007 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره هعلاطم و  یتسویپ  لیاف  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  .تسویپ  تسیل  قبط  تامدخ  مالقا و  ،OR صوصخم نوز  کینژیاه 3  ناسراوه  لرتنک  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ تسویپ  یراک  قباوس  هموزر و  ) ددرگ لصاح  سامت  یرادا  تعاس  رد  ینیئوخ  سدنهم  سامت 09124422127  هرامش  اب  لاوس  هنوگ 

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

35250301-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب   PLCPLC  لرتنک لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردله / گنیتیف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002533 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 300 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ناهیک اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان   KBH-001 لدم یگنر  یزتناف  یتشگنا  باتک  ردله  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  صقان  ینف  تاصخشم  هئارا  تروص  رد  / تسا دیئات  دروم  تیفیک  اب  یالاک  طقف  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنر یگنر یزتناف   یزتناف یتشگنا   یتشگنا باتک   باتک ردله   ردله __ گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس هخاش   هخاش ودود   لماک   لماک گنیتیف   گنیتیف ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  لمح  لباق  یتعنص  بات  پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000851 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   Cubi/Mini PC Cubi/8GB Up to 16GB/120GB SSD/IntelHD Graphic لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 

سیرتام تراجت  هعسوت و 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یفارگ  ویدار  ملیف  ریسفت  رویو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000850 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش شخپ  ایمیک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ملیف  ریسفت  دربراک  ایمیک 1  لدم   LED پمال اب  یتعنص  یفارگویدار  ملیف  شیامن  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح لباق   لباق یتعنص   یتعنص بات   بات پلپل   ناونع : : ناونع 3838

LEDLED  پمال پمال اباب   یتعنص   یتعنص یفارگویدار   یفارگویدار ملیف   ملیف شیامن   شیامن هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Part for scada system تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005197 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نپاژ هدنزاس  روشک   YOKOGAWA یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس  لاتیجید  یدورو  دربراک  هعطق  لوژام  الاک :  مان 

نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  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

32331882-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

DCSDCS نویساموتا   نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس لاتیجید   لاتیجید یدورو   یدورو دربراک   دربراک هعطق   هعطق لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجریس یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  دادعت  تاصخشم و  قبط  هدننک  شوماخ  یاهردنلیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092356000012 زاین :  هرامش 

ناجریس یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ردنلیس سلطا  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 ردنلیس لباترپ  شتا  هدننک  شوماخ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  هدش  تسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب .  ربتعم  همان  تنامض  یاراد  اهردنلیس 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یروف و  لیوحت   . ددرگ یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  ربتعم  یداصتقا  دک  هئارا  تروص  رد 

7815633336 یتسپ :  دک  بیرق ،  عطاقت  یدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42206050-034  ، 42335905-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338601-034 :: 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

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب دادعت   دادعت وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یاهردنلیس   یاهردنلیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110229  هرامش  یرطاب  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101093985008531 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یرطاب  زا  هدافتسا  هلر و  یجورخ  تیلباق   V 220 ژاتلو  ppm 1000 تیساسح  GLA-HX-60 لدم ناتم  زاگ  تشن  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
رتسگ دصار 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460630 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/26هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهدرادشه یاهمتسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرطاب یرطاب الاک   الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 4242

هدنهدرادشه هدنهدرادشه یاهمتسیس   یاهمتسیس ناونع : : ناونع 4343
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6146164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لالح فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  تامدخ  ناونع : 

14014305 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2023/01/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لالح لالح فشاک   فشاک وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپناور  یشزومآ  هورگ   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یکشزپناور  ناتسرامیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ققیرح  افطا  تازیهجت  ییامناج  یحارط و 

09125596382
1101092145000023 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپناور  یشزوما  هورگ  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرم رتم  8000 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رلکنیرپسا یناشن و  شتا  لوسپک  سکابریاف  هبعج  لماش  قیرح  افطا  تازیهجت  ییامناج  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاعف ریغ  روسنس  دادعت  یزادنا  هار  ریذپ و  سردا  عون  زا  قیرح  مالعا  متسیس  یسررب 

ددع  130
09125596382

دینک هجوت  تسویپ  لیاف  هب  افطل 

1398913151 یتسپ :  دک   ، hospital.iran1395@gmail..com نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44503395-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44503402-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا تازیهجت   تازیهجت ییامناج   ییامناج وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000368 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: 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

مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ .ددرگ   .ددرگ هئرا   هئرا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   GAS DETECTORGAS DETECTOR ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  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 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ طیارش و  قبط  ناتسرامیب  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیون

تسویپ دادرارق 
1101091216001196 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیون شیپ  طیارش و  قبط  ناتسرامیب  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم رسک  ینوناق  تاروسک  دقعنم و  دادرارق  هدنرب  اب  تسویپ - دادرارق 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 4747
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ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یصوصخ  طیارش  قباطم  تلو  مرالآ 110  قوب  ددع  دص  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000483 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایو دالوف  یرگ  هتخیر  بوذ و  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   ADOBA یتراجت مان   HUPE 110 VDC لدم رطخ  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد  100 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نادهاز ناتسچولب ،  ناتسیس و  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137321-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0139602 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 CO2 VALVE WITH LEVER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینمیا یناشن و  شتآ  یاههاگتسد  الاک  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تلو تلو   1 101 10 مرالآ   مرالآ قوب   قوب ددع   ددع دصدص   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

CO2  VALVE WITH LEVERCO2  VALVE WITH LEVER ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تشر

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش گرب  قبط 2  حلاصم  اب  هارمه  راک  یارجا  .رورس  قاتا  ینامتخاس  یزاس  درادناتسا  رورس و  قاتا  یاه  کر  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101092313000016 زاین :  هرامش 
تشر کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/18 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا امرفراک  هدهع  هب  قرب  بآ و  نیمات  طقف.تسا  راکنامیپ  هدهع  هب  راک  یارجا  رازبا  هیلک  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4193744769 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325444-013  ، 33322143-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322143-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم کر و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001547 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   pro لدم  cm 80 قمع  U 44 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش گرب   گرب   22 قبط   قبط حلاصم   حلاصم اباب   هارمه   هارمه راک   راک یارجا   یارجا .رورس   .رورس قاتا   قاتا ینامتخاس   ینامتخاس یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یاه   یاه کرکر   یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ

5050

تاقلعتم تاقلعتم وو   کرکر   ناونع : : ناونع 5151
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000774 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  چوس  - 

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام شش  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000671 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140250 لدم  m 25 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم رادقم 200  تامخض 4  اب  هتشر  لباک 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم رادقم 600  تماخض 2.5  اب  هتشر  لباک 3 

دزی هوکریش  دنرب 

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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یوضر ناسارخ  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیف  دروک  چپ  ددع   30 - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربیف روتپادآ  ددع   60 - 2

1101001143000048 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   m 1 لوط  MULTI LC-LC لدم یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   NEXANS هدنزاس عجرم   N205.624 لدم  single mode Nexans/SC سکلپاد یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 

ماگشیپ تآرم  نایشرپ 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزمه روتکاف  شیپ  یرازگرابو  هئارا  - تسویپ لیاف  تاصخشمو  طیارش  قباطم  ربیف  روتپادآددع  ربیفدروک و60 چپددع   30- هباشمدک ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شبندهشم : سردآ  513 یلخاد نفلت.دش 37625201  دهاوخ  فذح  هصقانم  دنور  زا  هدننک  تکرش  یرازگراب  مدع  تروص  ردو  تسیمازلا  هصقانمرد  تکرشاب 

29 مایخ

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  روما  تیریدم  نامتخاس  مایخ 29 -  شبن  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9185837659

37680106-051  ، 37625201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37663771-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف روتپادآ   روتپادآ ددع   ددع   6060 - - 22 ربیف   ربیف دروک   دروک چپچپ   ددع   ددع   3030 - - 11 ناونع : : ناونع 5454
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005179 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
AEG هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AEG یتراجت مان  یجورخ  یدورو و  زاف  هس  نیالنآ   UPS دربراک  KVA PROTECT PLUS M 600 30 لوژام الاک :  مان 

ناراف کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 56 دادعت : 

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

لخاد دیلوت  تمیق  دیناوتیم  دراد  دننک  دیلوت  رگا  .تسا  رادیرخ  تسویپ  لیاف  تاحیضوت و  طقف  یلصا  کالم  تسا .  هباشم  تاحیضوت  دکناریا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب

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

23942633-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/99 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/10/21   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسام تشپاگنپ  تیاس  لماک  یزاس  نمیا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS ناونع : : ناونع 5555

تشپاگنپ تشپاگنپ تیاس   تیاس لماک   لماک یزاس   یزاس نمیا   نمیا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5656
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک هاگتسد و  دادعت 2  هب  روتپادآ  اب  لنپ  چپ  هاگتسد و  دادعت 24  هب  ویدار  نتنآ  کیتورکیم و  ویدار  عاونا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
# یتسویپ تاصخشم  قبط  رتم  هکبش 20 

1101001221000269 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک وو   هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت هبهب   روتپادآ   روتپادآ اباب   لنپ   لنپ چپچپ   وو   هاگتسد   هاگتسد دادعت  2424   دادعت هبهب   ویدار   ویدار نتنآ   نتنآ وو   کیتورکیم   کیتورکیم ویدار   ویدار عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
رتم رتم   2 020 هکبش   هکبش

5757
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسمک هژورپ  تهج   PASSIVE تازیهجتو  ACTIVE تازیهجت زاین  دروم  تساوخرد  هدوب  هباشم  دک  ناریا  دامرف  هجوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
02433011334 یتسویپ .  یاهتسیل  قباطم  ناتسرامیب  یکشزپ 

1101005443000245 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتشاد تامازلاو و  طیارش  اب  تقباطم  .DSX-5000 رتماراپ اب  نیمات  تکرش  کولف  تست  دون  تازیهجتو  هکبش  یاهلباک   . دنشاب یناریا  انیجروا ل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . یتساوخرد مالقا  دات  زا  لبق  اهالاک  ندومن  تستو  زاب   . مالعتسا هدنرب  اب  دادرارق  داقعنا   . یتسویپ تسیل  قبط  مزال  یاهزوجم 

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

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

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011024-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 00:00هرامش ید 1401   24 هبنش ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17:00 نمهب 1401   4 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات 

tenders.nak-mci.ir :: عبنم نمهب 1401عبنم  11 هبنشهس ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

6146015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم هارمه  هب  ( Repeater  ) هدننک رارکت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 400,000,000 همانتنامض : غلبم  - 2000000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاطابترا   تاطابترا وو   یشک   یشک لباک   لباک تهج   تهج هنایار   هنایار ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت   FZFZ تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 5858

مدوم مدوم هارمه   هارمه هبهب   ( ( RepeaterRepeater  ) ) هدننک هدننک رارکت   رارکت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  یرتویپماک  تاعطق  رورس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228002280 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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 : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هنایار ماقرا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARZ_SP1 لدم یصخش  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تسودنمهب ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   MAK BOSCH لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هداز یداه  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   GIADA یتراجت مان   n10 لدم لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D LINK هدنزاس عجرم   D LINK یتراجت مان   KVM4U لدم تروپ   KVM 4 چیئوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یوسوم هضارع  هدن  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تاعطق   تاعطق وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماسرد هدش  یراذگراب  تسویپ  تاصخشم  حرش و  قبط  هاتوک - درب  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262001016 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناراهم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یلیر  تازیهجت  یاه  لانگیس  هدنهد  لاقتنا   DPGEN-CPCI-ETH V0.40 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک   GET
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  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 13 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  هکبش .  هدننکزمر  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004199000095 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش 09178718645  هب  یراصنا  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  دشابیم .  یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماسرد هناماسرد هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط هاتوک - - هاتوک درب   درب لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 6161

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هکبش .  .  هکبش هدننکزمر   هدننکزمر وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 98 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4kphrjcz827a5?user=37505&ntc=6146294
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6146294?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u5vqkstdexz8d?user=37505&ntc=6146329
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6146329?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم   :: 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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

QRT 5 ویدار ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094069000024 زاین :  هرامش 

ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رهگ هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   Rb Qrt 5 ac لدم  GHZ 5.8 سناکرف یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

بونج ناماگشیپ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم ماجنا  رابنا  رد  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 45  دشاب ، یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  هدش ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یوجنگ 09368011564  فرشا  یاقا  اب  یگنهامه  تهج 

7813853444 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هقطنم  یهدنامرف  بنج  یتخت  ناجریس خ  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42281613-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42262577-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 5  هبهکبش  چوس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005607000005 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 5  لیذ  تاصخشم  اب  تسویپ  لیاف  قبط  هکبش  چوس  هیهت  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

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

هرادا برد  لیوحت  دشاب .  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  دشاب -  یتناراگ  یاراد  لوصحم  دشاب -  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  هکبش  چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943114 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  یدرگناهج -  لته  یوربور  رهشمرخ -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33787707-024  ، 33783701-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33783710-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

QRT 5QRT 5 ویدار   ویدار ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 6363

ددع ددع   55 دادعت   دادعت هبهکبش   هبهکبش چوس   چوس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یطابترا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001107 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
همیمض تسیل  - 

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

1401/11/01 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام هیوست 2 .اسف  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  تاکرادت  رابنا  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 

09395502178

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53352992-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000067 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کاترف  رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   NETLAND یتراجت مان  نتراک   UTP لدم  m 305 لوط  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ 
نتراک 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  تسا  هباشم  قوف  دک  ناریا  - 2 دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  هام  یلصا و 60 یتناراگ  هام  لقادح 24  یراد  دیاب  یرادیرخ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  ددرگ 4 - تسویپ  رهم  اب  روتکاف  شیپ  سانشراک 3 - دات  زادعب  هجو  هنوگ  ره  تخادرپ  - 3 دوش یراذگ  تمیق  تسویپ 

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کر دراه و   ، چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000068 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   NETLAND یتراجت مان   F2404-PGS لدم تروپ  راهچ  تسیب و  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  تسا  هباشم  قوف  دک  ناریا  - 2 دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  هام  یلصا و 60 یتناراگ  هام  لقادح 24  یراد  دیاب  یرادیرخ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  ددرگ 4 - تسویپ  رهم  اب  روتکاف  شیپ  سانشراک 3 - دات  زادعب  هجو  هنوگ  ره  تخادرپ  - 3 دوش یراذگ  تمیق  تسویپ 

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RKP-1401160268-KM/G08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

korc.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تهج تسیاب  یم  هدنشورف  دشاب ، لایر  زا 500/000/000  رتالاب  طسوتم  تالماعم  دح  رد  مالعتسا  هدنرب  تکرش  یلام  داهنشیپ  غلبم  هچنانچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
میلست تکرش  نیا  هب  دوخ  یداهنشیپ  غلبم  دصرد  نازیم 10  هب  تادهعت  ماجنا  نسح  همانتنامض  هرقف  کی  نیبام  یف  دادرارق  دقع  هرداص و  شرافس  نیمضت 

.دیامن

یتسپ 67147995190 دک  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

نفلت 083-31497606  :: نفلت :: korc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

ربامن 083031497596  :: 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

کرکر وو   دراه   دراه  ، ، چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6767

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6868

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

یرازفا6145614 تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  هحفص 15)یاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Video Wall تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000476 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
EYEVIS PERFECT VISUAL هدنزاس عجرم   EYEVIS یتراجت مان   EYE-LCD-5500-LE-40IR لدم  in 55 زیاس  Video Wall رگشیامن الاک :  مان 

ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SOLUTION
ددع 8 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Video WallVideo Wall ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفریج 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 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمأت ینابیتشپ ، موزل  هب  هجوت  اب  .تسویپ  قباطم  یزیمآ  گنر  رون و  هارمه  هب  داعبا 2×1  اب  ربیاف  رزیل   cnc باق ددع   40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن تمیق  مالعا  تفریج  یموب  ناگدننک 

1101050014000097 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تفریج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امس ناروآ  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  امس  ناروآ  وترپ  هدنزاس  عجرم   29x97 cm زیاس یناسر  عالطا  سکاب  تیال  ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم شریذپ  دروم  تفریج  ناتسرهش  یموب  ناگدننک  نیمأت  ددرگ - جرد  تسویپ  مالعتسا  تاصخشم  ساسا  رب  تمیق  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب

7861763115 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  مساق  جاح  دیهش  دبهپس  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43311886-034  ، 43312133-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43312132-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزیمآ یزیمآ گنر   گنر وو   رون   رون هارمه   هارمه هبهب     11 ×× 22 داعبا   داعبا اباب   ربیاف   ربیاف رزیل   رزیل   cnccnc باق   باق ددع   ددع   4040 ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یباسح یاقآ   09176257068 شیک  ( هیحان  ینتب  لوادج  یزیمآ  گنر  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000549 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یباسح یاقآ   09176257068 شیک (  هیحان  ینتب  لوادج  یزیمآ  گنر  یارجا  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یکیفارت درس  یئزج و  ود  گنر  اب  یروحم و ...  یشک  طخ  رهش (  حطس  یاهنابایخ  یزیمآ  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092572000117 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رهشون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  سیاب  یم  هک  تسویپ  مالعتسا  گرب  قباطم  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  7 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  تاصخشم  تسویپ و  اهب  مالعتسا  گرب  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ مالعا  گنر  دنرب  عون و 

4651767544 یتسپ :  دک  رهشون ،  یرادرهش  دادرخ  هدزناپ  نابایخ  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52332221-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52334302-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیحان هیحان ینتب   ینتب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7171

رهش رهش حطس   حطس یاهنابایخ   یاهنابایخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دنبهار  یارجا  بصن و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000086 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تیاعر  نآ  دافم  هعلاطم و  لماکروطب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یا هبرگ  مشچ  بصن  ینمیا و  هناوتسا  بصن   ، هاکتعرس بصن   ) ناتسا یاههار  حطس  یقفا  مئالع  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000128 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرگ ناگرگ هاگدورف   هاگدورف ارجا   ارجا لحم   لحم ینفد -  -  ینفد وو   یایا   هغیت   هغیت یراحتنا ،  ،  یراحتنا دنبهار   دنبهار یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7373

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس یقفا   یقفا مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلالک هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دنبهار  یارجا  بصن و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000087 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هلالک رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش تیاعر  نآ  دافم  هعلاطم و  لماک  روطب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم دنبهار 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000111000067 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یم یدعب  تکرش  اب  تیولوا  تروص  نیاریغرد  ددرگ  همیمض  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپو  هطوبرم  فنص  زوجم  هئارا  یتسویپ .  کرادم  تمسق  رد  همیمض  - 

.ددرگ همیمض  ءاضماورهماب  تسیابیمروتکاف  شیپ  دشاب . 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزهو  ماما  راگدای  مویداتسا  رد  بصنو  هیهت   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174745149 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  هرادا  هیرظنم  نادیم  شبن  ناحیروبا  هارراهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4751115-0413  ، 34766400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34766409-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلالک هلالک هاگدورف   هاگدورف ارجا   ارجا لحم   لحم ینفد -  -  ینفد وو   یایا   هغیت   هغیت یراحتنا ،  ،  یراحتنا دنبهار   دنبهار یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7575

یرتم یرتم   66 دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیگنس یاه  برد  یارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030328000001 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یحوبص اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   LEADER 4 لدم کیناکمورتکلا  گنیکراپ  برد  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616876683 یتسپ :  دک  نامرک ،  زکرم  یامیسوادص  ینیمخ  یفطصم  دیهش  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222159-034  ، 32238065-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260197-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیناکمورتکلا کیناکمورتکلا گنیکراپ   گنیکراپ برد   برد کجکج   ناونع : : ناونع 7777

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  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 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  مالعتسا  قاروا  یرازگراب  رهم و  لیمکت  دشابیم  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  یراحتنا .  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم یمازلا 

1101004199000093 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-G 903 لدم ینوتس  یتسیرورت  دض  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  هرامش 09177735029  هب  یروصنم  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: 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

روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتسیب راخب  هاگورین  بایزلف  یسرزاب  یاه  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001576000053 زاین :  هرامش 

( ماع یماهس   ) روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  هناماس  رد  یتساوخرد  کرادم  هارمه  هب  هدرک و  اضما  رهم و  هعلاطم ، زا  سپ  ار  هدش  یراذگراب  کرادم  دانسا و  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714631387 یتسپ :  دک   ، 3 رثوک یوک  یبونج –  رثوک  نابایخ  هاگتسیا 3 ،  - 2 زاف نایگنهرف  هاشنامرک –  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233320-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233320-083 :: 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

یراحتنا یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7878

نوتسیب نوتسیب راخب   راخب هاگورین   هاگورین بایزلف   بایزلف یسرزاب   یسرزاب یاه   یاه تیگ   تیگ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 7979

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461300 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/29هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیپ تفش و  کیرتنسکا  - کج زویلک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یناتسا   :: 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

ناتسرال 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 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یرتم )  4  ) یراحتنا دض  ینفد  یا - هغیت  دنبهار  ددع  کی  لماک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000066 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یمن  تساوخرد  عوضوم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: تساوخرد عوضوم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  ینفد  یا  هغیت  دنبهار  ددع  کی  بصن  هیهت و 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  تایلام  همیب و  بصن ، لمح ، ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیپ نیپ وو   تفش   تفش کیرتنسکا   کیرتنسکا -- کجکج زویلک   زویلک ناونع : : ناونع 8080

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یرتم ) ) یرتم   44  ) ) یراحتنا یراحتنا دضدض   ینفد   ینفد یایا - - هغیت   هغیت دنبهار   دنبهار ددع   ددع کیکی   لماک   لماک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت نوفیآ  - رتمیتناس داعبا 212*172  یمشچ  روسنس  اب  یا  هشیش  یلیر  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003293 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انام هناشاک  هیارآ  هدننک  هضرع  عجرم  ماکآ  یتراجت  مان   AKA 105 لدم یرتم  زیاس  یا  هشیش  یلیر  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   KEMWIE یتراجت مان   S-560C لدم یریوصت  نوفیآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش جرد  بصن  هنیزه  نودب  برد  تمیق  نمض  رد  دامرف  هعجارم  تسویپ  هب  افطل   :: 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

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگرگ6146083 هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دنبهار  یارجا  بصن و  هحفص 52)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هلالک6146338 هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دنبهار  یارجا  بصن و  هحفص 52)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرتم6147293 هحفص 52)دنبهار 6  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت نوفیآ   نوفیآ -- رتمیتناس رتمیتناس   172172 ** 2 122 12 داعبا   داعبا یمشچ   یمشچ روسنس   روسنس اباب   یایا   هشیش   هشیش یلیر   یلیر برد   برد ناونع : : ناونع 8282
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لیبدرا یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6 لحم  رد  لیوحت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000250 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 28 دادعت : 

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

یموب ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   - دشاب هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  سانجا   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: 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

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یحاون  زا  یکی  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091410000151 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هزورپ 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

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

رکشت اب  .دامرف  هجوت  هدش  یراذگراب  هیعالطا  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339004-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: 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

ههام ههام 66 هیوست   هیوست لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت  - - یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8383

ناتسا ناتسا یحاون   یحاون زازا   یکی   یکی ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8484
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  لیاف  .نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030092000957 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   BC-600R لدم تباث  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

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

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

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف .نیبرود   .نیبرود ناونع : : ناونع 8585
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نکسم 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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  ینف  تاصخشم  ربارب  ، دوردرس رهشرذآ و  هبعش  یارب  ، لاتیجید یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ دادرارق  سیون  شیپ  اه و  لیاف 

1101003636000040 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ  جاوما 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هبعش 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  دادرارق  دقع  اب  راک  ماجنا  تسا  هباشم  دک  ناریا  دوش ) هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   ) هدش تسویپ   PDF یاهلیاف ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد جردنم   جردنم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب ،، دوردرس دوردرس وو   رهشرذآ   رهشرذآ هبعش   هبعش یارب   یارب ،، لاتیجید لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ وو   اهاه   لیاف   لیاف

8686
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا یلصا  ددع  دادعت 15 km-g28le-adf2124 ipc لدم نوریب  یاضف  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض 

1101091936000708 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   FAST TECHNOLOGLES یتراجت مان   C1030 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماجنارس نفلت 09173618248 دشاب  یم  بصنو  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  3

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا درادناتسا یلصا   یلصا ددع   ددع 1515 دادعت   دادعت km-g28le-adf2 124 km-g28le-adf2 124 ipcipc لدم   لدم نوریب   نوریب یاضف   یاضف هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
راد راد تنامض   تنامض

8787
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نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادمه  ناتسا  هبعش  نکسم 8  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000053 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  ددجم  یراذگرابو  اضماو  رهمو  لیمکت  تسویپ و  لیاف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادمه   نادمه ناتسا   ناتسا هبعش   هبعش   88 نکسم   نکسم کناب   کناب ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا ددع  دادعت 45 یلخاد  یاه  نیبرود   K-g28lb-sf324uniview ipc لدم هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هک راد  تنامض  درادناتسا 

1101091936000707 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 45 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام یتخادرپو 3 هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  ابنا ر  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماجنارس نفلت 09173618248 دشاب  یم  بصنو  لیوحتزا  سپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا ددع   ددع 4545 دادعت   دادعت یلخاد   یلخاد یاه   یاه نیبرود   نیبرود   K-g28lb-sf324uniview K-g28lb-sf324uniview ipcipc لدم   لدم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
هکهک راد   راد تنامض   تنامض درادناتسا   درادناتسا

8989
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دمحاریوب هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000066 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5375-FPD لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 105 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
کاترف رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5372-HFPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5375-PC لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زادعب  هجو  هنوگ  ره  تخادرپ  2 دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  هام  یلصا و 60 یتناراگ  هام  لقادح 36  یراد  دیاب  یرادیرخ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  ددرگ 4 - تسویپ  رهم  اب  روتکاف  شیپ  کناب -  ینف 

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید یریوصت  تراظن  هناماس  یزادناهار  بصن و  لاسرا ،  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000155000092 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  دادارق  دات  روتکاف و  شیپ  لیمکت  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  آفرص  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613856993 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  ملعم  نابایخ  یادتبا  سدق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269472-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ربارب  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003514000002 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هتسب الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب لیمکت و  مالعتسا  - رد  تکرش  طیارش  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591786767 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تمالس  همیب  لک  هرادا  - یسودرف نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226842-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226890-074 :: 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

لاتیجید لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادناهار   یزادناهار وو   بصن   بصن لاسرا ، ، لاسرا  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 9191

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهشرذآ و6146595 هبعش  یارب  ، لاتیجید یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یتسویپ دادرارق  سیون  شیپ  اه و  لیاف  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  ربارب  ، دوردرس

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6145523Video Wall(51 هحفص لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  و  ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  درکراک  هام  رد  تعاس  نارهت و300 ناتسا  هدودحم  رد  ددرت  تهج  رایتخا  رد  تروص  هب  یسکات  هاگتسد  کی  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایلاس دادرارق 

1101094380000044 زاین :  هرامش 
حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایلاس دادرارق  تروص  هب  درکراک  هام  رد  تعاس  نارهت و300 ناتسا  هدودحم  رد  ددرت  تهج  رایتخا  رد  تروص  هب  یسکات  هاگتسد  کی  هراجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کالپ 98 ،  نایسراف  دیهش  نابایخ  هگنادراهچ  رهش  ناگدازآ  یدنبرمک  زا  دعب  یدیعس  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865536

55278883-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55278887-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

ناتسا6145515 هدودحم  رد  ددرت  تهج  رایتخا  رد  تروص  هب  یسکات  هاگتسد  کی  هحفص 14)هراجا  ددرت  ( ددرت

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

دنمشوه6146855 هناماس  هب  ددرت  لرتنک  هناماس  تیعضو  یاهمتسیسلیدبت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناتسا ناتسا هدودحم   هدودحم ردرد   ددرت   ددرت تهج   تهج رایتخا   رایتخا ردرد   تروص   تروص هبهب   یسکات   یسکات هاگتسد   هاگتسد کیکی   هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 9393
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-05-2 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 24-10-1401 30-10-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6146206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  لوژام  تساوخرد  مارتحا ،  اب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هاگنامرد  نامتخاس  یزیمآ  گنر  قیرحدض  گنراب  عبرمرتم  یبیرقتژارتم 120  هب   ups قاتا یرگیدو  رورس  قاتاود  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرمرتم یبیرقتژارتم 200 هب  کیلرکا  گنر 

1101090418000007 زاین :  هرامش 
نامرک هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرمرتم 320 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگنامرد نامتخاس  یزیمآ  گنرو  یریگ  هکلو  درادناتساو  کی  هجرد  قیرحدض  گنراب  عبرمرتم  یبیرقتژارتم 120  هب   ups قاتا ورورس  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تایئزجدوش  تسویپ  روتکاف  شیپو  تبث  گنرره  یارب  کیکفت  هب  اه  تمیق  درادناتساو  کی  هجرد  کیلرکا  گنر  اب  عبرمرتم  یبیرقتژارتم 200 

7616747367 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هاگنامرد  یرکسع -  نسح  ماما  هیکت  بنج  بیغتسد -  نابایخ  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328360-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328001-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لالح6146164 فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  هحفص 30)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

لوژام لوژام ناونع : : ناونع 9494

اباب هاگنامرد   هاگنامرد نامتخاس   نامتخاس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر قیرحدض   قیرحدض گنراب   گنراب عبرمرتم   عبرمرتم   12 0120 یبیرقتژارتم   یبیرقتژارتم هبهب     upsups قاتا   قاتا یرگیدو   یرگیدو رورس   رورس قاتاود   قاتاود یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع
عبرمرتم عبرمرتم 200200 یبیرقتژارتم   یبیرقتژارتم هبهب   کیلرکا   کیلرکا گنر   گنر

9595
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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

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

هحفص 8)لوژام6146206 قیرح  ( قیرح

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

قیرح6146223 افطا  تازیهجت  ییامناج  هحفص 30)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6146417 افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم و 
ناتسرامیب

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرحدض6146824 گنراب  عبرمرتم  یبیرقتژارتم 120  هب   ups قاتا یرگیدو  رورس  قاتاود  یزیمآ  گنر 
عبرمرتم یبیرقتژارتم 200 هب  کیلرکا  گنر  اب  هاگنامرد  نامتخاس  یزیمآ  گنر 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

رب6147283 ار  دوخ  یزاس  نمیا  یزاسهب و  هژورپ  یارجا  تازیهجت و  حلاصم و  هیهت  نیمات و  یحارط 
یوس زا  هرداص  یتبقارم  ینامرد  دحاو  ینمیا  ءاقترا  لمعلا  روتسد  ساسا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا6145735 یحاون  زا  یکی  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 59)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6146231 تظافح  متسیس  یارجا  هحفص 14)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هئرا6146347 داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   GAS DETECTOR
مشش هاگشیالاپ  .ددرگ 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نامرک ناتسا  یاه  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا   ) رتویپماک هب  یساکع  نیبرود  لباک  ،590 درب ردام  هدنزادرپ 9، (، زتره اگم  DDR4)(3200  ) رتویپماک مر 16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسیل  دشاب 

1101003614000201 زاین :  هرامش 
نامرک نادنز  هدننک :  رازگرب 

ینایزاغ داژن  یناضمر  مرحم  هدننک  هضرع  عجرم   SANDISK یتراجت مان   SDHC لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامیلس یاقآ  دشاب 09133954687 یم  هدنشورف  هدهعرب  نامرک  یزکرم  نادنز  رابنا  بردات  الاک  لاسراو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7635113111 یتسپ :  دک  نارمچ ،  هدکشناد  بنج  یولع  غاب  تفه  هداج  یادتبا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235090-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224084-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی نهآ  هار  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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EOS1300D لدم  CANON یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003157000233 زاین :  هرامش 

دزی نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48870372   DSC-T90/P E15 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2  هدننک .  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هباشم .  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916187166 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  نهآ  هار  لک  هرادا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422259-035  ، 37248551-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422433-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) رتویپماک رتویپماک هبهب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود لباک   لباک ،،590590 درب درب ردام   ردام ،،99 هدنزادرپ   هدنزادرپ (،(، زتره زتره اگم   اگم DDR4)(3200DDR4)(3200  ) ) رتویپماک رتویپماک 1616 مرمر   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد تسیل   تسیل

9696

EOS1300DEOS1300D  لدم لدم   CANONCANON  یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لحم6145643 رد  لیوحت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  مالقا 
ههام هیوست 6

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نآ6145989 یبناج  مزاول  هتسب و  رادم  یاهنیبرود  هحفص 14)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب6146312 یساکع  نیبرود  لباک  ،590 درب ردام  هدنزادرپ 9، (، زتره اگم  DDR4)(3200  ) رتویپماک مر 16
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تسیل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) رتویپماک

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

.دشاب6146522 یم  تسویپ  هب  تساوخرد  لیاف  هحفص 59).نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهشرذآ و6146595 هبعش  یارب  ، لاتیجید یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یتسویپ دادرارق  سیون  شیپ  اه و  لیاف  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  ربارب  ، دوردرس

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6146973km-g28le-adf2124 لدم نوریب  یاضف  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت 
راد تنامض  درادناتسا  یلصا  ددع  دادعت 15 ipc

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6146983 نادمه  ناتسا  هبعش  نکسم 8  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ 
تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6146985  K-g28lb-sf324uniview ipc لدم هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت 
هک راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  ددع  دادعت 45 یلخاد  یاه 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6147021 رادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6147165 یریوصت  تراظن  هناماس  یزادناهار  بصن و  لاسرا ،  ، هحفص 59)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6147177EOS1300D لدم  CANON یساکع هحفص 14)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یبناج6147315 تازیهجت  هحفص 59)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 98 ھحفص 73 

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


لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   دانسا 29/10/1401 19:00هرامش تفایرد  تلهم   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ms.dums.ac.ir :: عبنم تاداهنشیپ 10/11/1401 10:00عبنم لاسرا  تلهم   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145851 :: هرازه هرازه تاکاپ 10/11/1401 10:10دکدک   ییاشگزاب   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، لمح ، شورف ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوفزد

زا ار  لوفزد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، لمح ، شورف ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دراد  رظنرد 
اه تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  .دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

تیوضع مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا 
.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ،

هافر کناب  233626840 باسح هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  غلبم 1،000،000،000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  مانب  لوفزد  یزکرم  هبعش  نارگراک 

06142428219 نفلت : .لوفزد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یرتسگداد  نابایخ  شبن  تسپ  نابایخ  دادرخ  راولب 15  لوفزد   :: سردآ سردآ
( تاصقانم اهدادرارق و  روما  ) لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  ینابیتشپ  روما  تیریدم 

02185193768 و مان : تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   :: نفلت نفلت
02188969737

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم داتس   داتس تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ، ، لیوحت لمح ، ، لمح شورف ، ، شورف ناونع : : ناونع 9898
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548020  هرامش  ( QNAP زاس هریخذ  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985008552 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4SL8C25F لدم  Unity 480 XT هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هنایار6145470 لاوریاف   ، رورس نیالفآ   ، نیالنآ زاس  هریخذ  هحفص 5)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6145573 لاوریاف  رورس  نیالفآ   ، نیالنآ زاس  هریخذ  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزکرم6145851 داتس  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، لمح ، هحفص 73)شورف ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6147196QNAP زاس هحفص 73)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

QNAPQNAP  زاس زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 9999
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراحتنا6145742 دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قباطم6146360 یرتم )  4  ) یراحتنا دض  ینفد  یا - هغیت  دنبهار  ددع  کی  لماک  بصن  هیهت و 
تسویپ ینف  تاصخشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگرگ6146083 هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دنبهار  یارجا  بصن و  هحفص 52)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هلالک6146338 هاگدورف  ارجا  لحم  ینفد -  یا و  هغیت  یراحتنا ،  دنبهار  یارجا  بصن و  هحفص 52)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قباطم6146360 یرتم )  4  ) یراحتنا دض  ینفد  یا - هغیت  دنبهار  ددع  کی  لماک  بصن  هیهت و 
تسویپ ینف  تاصخشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرتم6147293 هحفص 52)دنبهار 6  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارادیئامن  هعجارم  دشاب  یم  تسویپ  تسیلرد  الاک  لماک  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000462 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
رتخاب تراجت  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   QNAPTS یتراجت مان   EC-879-U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب باسح  هیوست  یئاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزرا  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیلع سدنهم  هرامشاب 09166332295 هریغو  یتناراگو  ینف  یگنهامه  تهج  یراک  زور  هطوبرم 30 ینف  سانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(/ ددرگ تیور  اضاقت  حرش  امتح  ) تسویپ حرش  اب  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005284 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا  / دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  / دشاب یم  هزور  خرن 60  رابتعا  ددرگ /) تیور  اضاقت  حرش  امتح   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / .دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد 

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

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EC-879-UEC-879-U  لدم لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 100100

ProLiant DL380 G7|8GBProLiant DL380 G7|8GB || یایا یپیپ   چاچا    | | یرتویپماک یرتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 10 110 1
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /vibration monitoring تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000683 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
BRUEL هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BRUEL KJAER VIBRO یتراجت مان  هنایار  رورس   AC-4608 لدم یموینیمولآ  هلاناک  عون 12  لنپ  الاک :  مان 

ابید قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   KJAER VIBRO
ددع 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1463-1469-1458-1461-1457

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس   AC-4608AC-4608 لدم   لدم یموینیمولآ   یموینیمولآ هلاناک   هلاناک   1212 عون   عون لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 102102
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س)  ) هموصعم ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسا یت  یس  هاگتسد  یارب  DL380 G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091668000012 زاین :  هرامش 

رهش دازآ  س   هموصعم   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

09196473754

4941715944 یتسپ :  دک  دبنگ ،  نابوتا  یادتبا  میدق ، هبنپ  هناخراک  بنج  رهش ،  دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34215594-017  ، 35737001-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35737001-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسا نکسا یتیت   یسیس   هاگتسد   هاگتسد یارب   یارب DL380 G10DL380 G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: 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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه هدنزادرپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000276 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 03150104429و03136252039 اب  ییوگخساپ.دامن  لاسرا  یرازگراب و  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  کرادم.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.نیرز سدنهم  یلیقع و  سدنهم 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6145470 لاوریاف   ، رورس نیالفآ   ، نیالنآ زاس  هریخذ  هحفص 5)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راک6145482 یارجا  .رورس  قاتا  ینامتخاس  یزاس  درادناتسا  رورس و  قاتا  یاه  کر  یزاسدرادناتسا 
.تسویپ حرش  گرب  قبط 2  حلاصم  اب  هارمه 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6145519EC-879-U لدم هنایار  هحفص 76)رورس  رورس  ( رورس

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

هنایار6145573 لاوریاف  رورس  نیالفآ   ، نیالنآ زاس  هریخذ  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6145725 رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6145941ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک هحفص 76)رورس  رورس  ( رورس

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

هنایار6146012 رورس   AC-4608 لدم یموینیمولآ  هلاناک  عون 12  هحفص 76)لنپ  رورس  ( رورس

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

نکسا6146086 یت  یس  هاگتسد  یارب  DL380 G10 رورس هحفص 76)دیرخ  رورس  ( رورس

دراه دراه وو   هدنزادرپ   هدنزادرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

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

یرتویپماک6146219 تاعطق  رورس و  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دراه6146325 هدنزادرپ و  هحفص 76)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6146627Cisco چیئوس هاگتسد  کی  ، HP رورس هاگتسد  ود  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیرحدض6146824 گنراب  عبرمرتم  یبیرقتژارتم 120  هب   ups قاتا یرگیدو  رورس  قاتاود  یزیمآ  گنر 
عبرمرتم یبیرقتژارتم 200 هب  کیلرکا  گنر  اب  هاگنامرد  نامتخاس  یزیمآ  گنر 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطظا دلوم  هب  طوبرم   perkins نیجنا  speed/ timing روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000465 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ( گراخ هقطنم  ناریا (  هراق  تالف  تفن  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 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  اب  قباطم  لباتروپ  جنس  شاعترا  هاگتسد  یالاب  امد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094395000180 زاین :  هرامش 

کراخ هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   fire laser 2KM-4CH لدم لاتیجید  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هیارا  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  یاضاقت  اب  قباطم  الاک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ددرگ .  تیاعر  هظحالم و  تسویپ  یاهلیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.

7546113116 یتسپ :  دک  گراخ ،  هراق  تالف  تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  گراخ  هریزج  رهشوب  کراخ ،  هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23946274-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23946274-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشمدکناریا  ههام  3 تخادرپ ناتسرامیبات  لمح  هنیزهو  سانشراکداتاب  تسویپ  کرادم  ساسارب  PT1000 روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000551 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباتروپ لباتروپ جنس   جنس شاعترا   شاعترا هاگتسد   هاگتسد یالاب   یالاب امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 106106

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132408  اب  قباطم  رالیپرتاک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008520 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لیتسا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ینت   mm 0/35 تماخض  mm 730 ضرع  JIS G 4305 دالوف عون  هدش  درون  درس  لیوک  نزن  گنز  یدالوف  فالک  الاک :  مان 

زربلا
نت 90 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
PANJIN LIAOHE OILFIELD KYTE PETROLEUM هدنزاس عجرم   CAT یتراجت مان   CAT C-15 روتوم روتارنژ  دربراک   GP هدننک لرتنک  الاک :  مان 

شیک گیر  ورتپ  اناد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EQUIPMENT Co
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406C روتارنژ روتوم  ردنلیس  شوب  دربراک  لیس  تکسگ و  هعومجم  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR

تس 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 200 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132408  اب  قباطم  رالیپرتاک  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 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

یکیرتکلا6145494 تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 81)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

لباتروپ6145794 جنس  شاعترا  هاگتسد  یالاب  امد  هحفص 81)روسنس  روسنس  ( روسنس

رالیپرتاک رالیپرتاک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 108108
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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

یرزیل6145986 امد  هحفص 81)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

رالیپرتاک6146660 هحفص 81)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

یریوصت6146708 نوفیآ  - رتمیتناس داعبا 212*172  یمشچ  روسنس  اب  یا  هشیش  یلیر  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kvm چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005177 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CE-250 A لدم  PS/2 ردنتسکا  KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CE-700 لدم  USB ردنتسکا  KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CE-770 لدم  USB ردنتسکا  KVM چیئوس الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  تسویپ  یاهلیاف  رد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن 

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kvmkvm چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 109109
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  کی  هجرد  یناریا  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000154 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  - تسالاک لیوحت  هب  فظوم  زور  فرظ 3  رثکادح  هدنرب  - یمازلا الاک  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رهشوب  روما  یاه  هاگتسیا  تهج  چیئوس  رواپ  درب و  رژراش -  رترونیا و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000483 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  رهشوب  روما  یاه  هاگتسیا  تهج  چیئوس  رواپ  درب و  رژراش -  رترونیا و  مزاول  دیرخ  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل تسا .  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ.دیئامرف  لصاح  سامت  یمداخ  سدنهم  یاقآ  هرامش 09173133149  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

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

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کیکی   هجرد   هجرد یناریا   یناریا هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1101 10

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا تهج   تهج چیئوس   چیئوس رواپ   رواپ وو   درب   درب رژراش -  -  رژراش وو   رترونیا   رترونیا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6145641kvm هحفص 84)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

هباشم6146088 دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  کی  هجرد  یناریا  هکبش  هحفص 84)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

یرتویپماک6146219 تاعطق  رورس و  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دشابیم6146329 تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  هکبش .  هدننکزمر  هحفص 37)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اه6146490 هاگتسیا  تهج  چیئوس  رواپ  درب و  رژراش -  رترونیا و  مزاول  هحفص 84)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

6146627Cisco چیئوس هاگتسد  کی  ، HP رورس هاگتسد  ود  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کر6147158 دراه و   ، هحفص 37)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض حرش  قبط  مالعتسا  مالقا  ریاس  press.switch و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000464 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   ETTORE CELLA هدنزاس عجرم   MWXXXUR لدم لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 07138132534  هرامش  اب  روپ و  یناساس  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 37)چوس6145585 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لرتنک6145669 یریگ و  هزادنا  راشف  هحفص 87)چوس  چوس  ( چوس

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

ددع6146707 دادعت 5  هبهکبش  چوس  هحفص 37)هیهت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لرتنک لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 1121 12
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا تسویپ  تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  لمع  قاتا  تهج  راد  فارگونپک  لوژام  اب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  دیرخ 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض  درادناتسا 

1101091936000705 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رتسگ ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  سامت  هرامشو 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد فارگونپک   فارگونپک لوژام   لوژام اباب   یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113
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ماما ردنب  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تاحیضوت  یتسویپ و  لیاف  ههام /  هس  تخادرپ  تسا /  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  رامیب /  راظتنا  نلاس  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  /
1101091201000075 زاین :  هرامش 
ماما ردنب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  راب  ادجم  هدش  روهمم  ادجم  ءاهب  شسرپ  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب  هاگنامرد /  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6356165778 یتسپ :  دک  رویرهش ،  راولب 17  ردنبرس  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52228473-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220010-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراد دراد تاحیضوت   تاحیضوت وو   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ههام /  /  ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ تسا /  /  تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا رامیب /  /  رامیب راظتنا   راظتنا نلاس   نلاس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه //

1 141 14
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دزی هداز  ناضمر  دیهش  ینامرد  وترپ  زکرم   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم فیدر 4  تساوخرد 92  فیدر 4 و  تساوخرد 187  تسویپ  تاصخشم  قبط  ٌاقیقد  رتویپماک  مزاول  روتینام و  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یمن  تساوخرد 

1101030695000003 زاین :  هرامش 
دزی هداز  ناضمر  دیهش  ینامرد  وترپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  نودب  یاه  تمیق  یراذگراب  هب  هناماس -  رد  هرامش 1  مرف  یتناراگ  تاصخشم و  قبط  ًاقیقد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هداز  ناضمر  دیهش  ینامردوترپ  زکرم  رابنا  برد  تساوخرد  لیوحت  لحم.دشاب  یم  راتخم  شریذپ  ای  در  رد  رادیرخ  دوش -  یمن 

8917657961 یتسپ :  دک  هدازناضمر ،  دیهش  ینامرد  وترپ  زکرم  نویناحور -  نیزنب  پمپ  وربور  یرهطم -  دیهش  نابایخ  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37251171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37244078-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 115115
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نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  دقن  تروص  هب  تخادرپ  دشاب و  یم  لوبق  لباق  تسویپ  تسیل  کرام  نیع  دیرخ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000118000019 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

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

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32224633-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتفرشیپ هتفرشیپ یاپ   یاپ یربزر   یربزر درب   درب یشزومآ   یشزومآ تیک   تیک  -  - LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  بصن  لمح و  هنیزه  ههام  کی  هیوست  دشاب .  یناریا  امتح  الاک   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یفارگویدراکورتکلا .  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف 

1101094494000038 زاین :  هرامش 
فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHILLER یتراجت مان   MEDILOG FD 5 plus لدم یفارگویدراکورتکلا  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یراذگراب نا و  ندرک  رپ  دشابیم و  تسویپ  هاگتسد  تاصخشم  تسا  یمازلا  تاصخشم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  دشابیم .  یمازلا   imed زوجم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییارحص 09122810786 سدنهم  مناخ  سامت  تسا  یمازلا 

1643999311 یتسپ :  دک  فیرش ،  سدق  کینیلک  هیدیحو  نالبس و  نیب  دنوامد  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77841853-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77817040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط  رتویپماک  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060023000190 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54440815-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگویدراکورتکلا یفارگویدراکورتکلا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1171 17

رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نباکنت ییاجر  دیهش  سناژروا  تهج  کرحتم  هیاپ  هارمه  هب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000194 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  - 3 ددرگ یرازگ  رابو  اضماو  رهم  ینف  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  - 2 دشابیم هدنشورلف  هدهع  رب  لمح  هیارک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یوقت  سدنهم  هرامش 09126720043  تاب 

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نباکنت نباکنت ییاجر   ییاجر دیهش   دیهش سناژروا   سناژروا تهج   تهج کرحتم   کرحتم هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نباکنت ییاجر  دهش  ناتسرامیب  تهج  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد  20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000193 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  - 3 ددرگ یرازگ  رابو  اضماو  رهم  ینف  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  دشابیم 2 - هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یوقت  سدنهم  هرامش 09126720043 اب 

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6146735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نباکنت ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  یبلق  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000199 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگ  رابو  اضماو  رهم  ینف  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  - 2 دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نباکنت نباکنت ییاجر   ییاجر دهش   دهش ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج یبلق   یبلق گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد 2020 ناونع : : ناونع 120120

نباکنت نباکنت ییاجر   ییاجر دیهش   دیهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یبلق   یبلق گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راد6145528 فارگونپک  لوژام  اب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  هحفص 87)دیرخ 5 روتینام  ( روتینام

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

6145654 / ههام هس  تخادرپ  تسا /  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  رامیب /  راظتنا  نلاس  روتینام 
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   / دراد تاحیضوت  یتسویپ و  لیاف 

هحفص 87) روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6145967 مزاول  روتینام و  هحفص 87)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک6146219 تاعطق  رورس و  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتفرشیپ6146419 یاپ  یربزر  درب  یشزومآ  تیک   - LCD هحفص 87)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یفارگویدراکورتکلا6146439 هحفص 87)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6146453 هاگتسد  هحفص 87)کی  روتینام  ( روتینام

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

نباکنت6146539 ییاجر  دیهش  سناژروا  تهج  کرحتم  هیاپ  هارمه  هب  هحفص 87)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

نباکنت6146568 ییاجر  دهش  ناتسرامیب  تهج  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد  هحفص 87)20 روتینام  ( روتینام

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

یگنر6146695 یزتناف  یتشگنا  باتک  ردله  _ گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  هحفص 21)گنیتیف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نباکنت6146735 ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  یبلق  هحفص 87)گنیروتینام  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

لحم6145643 رد  لیوحت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  مالقا 
ههام هیوست 6

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرازفا6145614 تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  هحفص 15)یاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6145725 رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شهوژپ6145887 یرازفا  مرن  عماج  هناماس  رارقتسا  هنیمز  رد  راکنامیپ  هحفص 5)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو6146228 تحت  لاتیجید  هناخباتک  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم6146329 تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  هکبش .  هدننکزمر  هحفص 37)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6146589 تسیل  قبط  هلاس  ود  ربراک  سوریو 510  یتنآ  سنسیال  .دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 15)ناریا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم6146596 دک  ناریا  زا   ) دات طرش  هب   . یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هناخوراد  کسویک  بو 
تسا هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی  (. تسا هدش  هدافتسا 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع6146707 دادعت 5  هبهکبش  چوس  هحفص 37)هیهت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سوریو6147071 یتنآ  یرازفا  مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یرادرهش6145910 نکاما  یریوصت  تراظن  یاههژورپ  هحفص 14)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهشرذآ و6146595 هبعش  یارب  ، لاتیجید یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یتسویپ دادرارق  سیون  شیپ  اه و  لیاف  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  ربارب  ، دوردرس

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6147165 یریوصت  تراظن  هناماس  یزادناهار  بصن و  لاسرا ،  ، هحفص 59)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6146284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  هیفصت 60  - درکرهش هاگشناد  لیوحت  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تسویپ لیاف  هارمهب  روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000267 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 

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

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

یراک زور  هیفصت 60  - درکرهش هاگشناد  لیوحت  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تسویپ لیاف  هارمهب  روتکژرپ  وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324440-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ 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

هاگشناد6146284 لیوحت  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تسویپ لیاف  هارمهب  روتکژرپ  وئدیو 
یراک زور  هیفصت 60  - درکرهش

هحفص 97) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

یراک یراک زور   زور   6060 هیفصت   هیفصت -- درکرهش درکرهش هاگشناد   هاگشناد لیوحت   لیوحت -- تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هارمهب   هارمهب روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 122122

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6145952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ تیور  اضاقت  حرش  امتح  ) تسویپ حرش  اب  قباطم  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005282 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ ویدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا  / دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  / دشاب یم  هزور  خرن 60  رابتعا  ددرگ /) تیور  اضاقت  حرش  امتح   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / .دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد 

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

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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
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