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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

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 11 ,530 , 0002 1 1 ,530 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   402رالد ,730402 تاراما730, تاراما مهرد   11مهرد 1 ,4201 1 1 ,420

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   200هکس ,980 , 000200 ,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس285,750285,750رالد سیئوس کنارف   441کنارف ,600441 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس , 000 , 000122 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   306رالد ,500306 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   ,109لایر 080109, 080

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 77,000هکس , 00077,000 , وروی000 ژورن443,460443,460وروی ژورن نورک   41نورک ,30041 ,300

رایع رایع   1818 یالط   ,19یالط 178 , 00019, 178 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   500دنوپ ,390500 نپاژ390, نپاژ نینی   دصکی   319,970319,970دصکی

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9898))

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

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

زا 94 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( 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 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 10  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " 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  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلزنا یتعنص  / یراجت دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095422000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147535 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزنا  یتعنص  یراجت -  دازآ  هقطنم  وردوخ  تیاس  رد  سا  یپ  یج  تامدخ  هئارا  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلزنا  یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناسرزورب یلزنا و  دازآ  هقطنم  کالپ  اب  اهوردوخ  یور   GPS یاه هاگتسد  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  یزادنا و  هار  بصن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 GPS رازفا مرن  متسیس  رد  تاعالطا 

148,930,049,500 یلام :  دروآرب 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,446,502,475 نیمضت :  غلبم 

18:00 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس یرگشدرگ -  تراجت و  زاف  یحتاف -  دیهش  راولب  یلزنا -  دازآ  هقطنم  نالیگ -   ، 4313151656 یتسپ :  دک  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلزنا دازآ  هقطنم  یرادا 

:: 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

ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003626000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6148455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناکم  تاعالطا  هاگیاپ  یناسر  زورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

یزیر همانربو  تیریدم  نامزاس  بلاطیبا  نبا  یلع  راولب  سابعردنب -   ، 7919619683 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپیپ   یجیج   ناونع : : ناونع 11

یناکم یناکم تاعالطا   تاعالطا هاگیاپ   هاگیاپ یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001313000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، لمح شیامزآ ، تاکرادت ، تخاس ، تازیهجت ، نیمات  یحارط ، تایلمع  یراذگاو  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف  سنانیاف  قیرط  زا  ناجنز   AOC زکرم یاداکسا  متسیس  یزادنا  هار  تست ،  بصن ،

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

تارادا عمتجم  قرب  عطاقت  گنزاواگ  هداج   ، 4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

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

2001099936000023 :: 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

6148190 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورتم  طوطخ  زاسوسکی  یاهتسپ  تردق  یاهریافیتکر  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورتم طوطخ  زاسوسکی  یاهتسپ  تردق  یاهریافیتکر  یکدی  تاعطق  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,280,000,000 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

زکرم زکرم یاداکسا   یاداکسا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ،، تست تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح شیامزآ ، ، شیامزآ تاکرادت ، ، تاکرادت تخاس ، ، تخاس تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 33

ورتم ورتم طوطخ   طوطخ زاسوسکی   زاسوسکی یاهتسپ   یاهتسپ تردق   تردق یاهریافیتکر   یاهریافیتکر یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 94 ھحفص 6 
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092273000103 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148197 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 K40123-3088801081-A هصقانم هرامش  هب  یزاس  نیریش  دحاو   DCS متسیس ACCESSORIES تازیهجت تاعطق و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیقد رازبا  دحاو  تاریمعت -  هرادا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,530,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاصقانم الاک  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7561875847 یتسپ :  دک  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7561875847 یتسپ :  دک 

07731682153 سامت :  هرامش 

:: 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

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092273000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148198 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 K40122-3088801080-A هصقانم هرامش  هب  یزاس  نیریش  دحاو   DCS متسیس SIEMENS تازیهجت تاعطق و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیقد رازبا  دحاو  تاریمعت -  هرادا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,410,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاصقانم الاک  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7561875847 یتسپ :  دک  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7561875847 یتسپ : دک 

07731682153 سامت : هرامش 

:: 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

یزاس یزاس نیریش   نیریش دحاو   دحاو   DCSDCS متسیس   متسیس ACCESSORIESACCESSORIES تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یزاس یزاس نیریش   نیریش دحاو   دحاو   DCSDCS متسیس   متسیس SIEMENSSIEMENS تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 94 ھحفص 7 
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ماما ردنب  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک و یبایزرا  اب  مأوت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  ینف 

1401/10/25 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/49 :: م ن /  یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش یهگآ  خیرات  زا  یراک  زور  خروم 5  تعاس 24  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148210 :: هرازه هرازه :: 1402/01/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم  SBR یاهدحاو قرب  تظافح  قیقد و  رازبا  لرتنک  متسیس  یاهرژراش  یرتاب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یحارط ، هژورپ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماما  ردنب  یمیشورتپ 

یسمش مامت  هام   18: هصقانم عوضوم  یارجا  تدم 

 - هدش مالعا  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 4.300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس 5 یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هر ) ) ینیمخ ماما  ردنب  سردآ  هب  ماما  ردنب  یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.bipc.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

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

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

2001097164000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100279  هصقانم 01/049 - هرامش  سنمیز - دنرب  لرتنک  متسیس  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

تکرش  - سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس  ناگنک -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یاهزاف 24-22 مهدزاود  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم 

:: 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

یاهدحاو یاهدحاو قرب   قرب تظافح   تظافح وو   قیقد   قیقد رازبا   رازبا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاهرژراش   یاهرژراش یرتاب   یرتاب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
عمتجم عمتجم   SBRSBR

77

سنمیز سنمیز دنرب   دنرب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 94 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SH و 932-1401 - 1401/249 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  رشن  زا  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147754 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس  ود  طخ  یاه  هاگتسیا  قیرح  افطا  ژاپمپ DWP و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ماجنا 5  تدم 

غلبم تازیهجت -  تاسیسات و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یاه  تکرش  هیلک  هناماس 2001095611000030 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون  ود  راشتنا  هنیزه  لایر -  نیمضت 5.500.000.000 

هموح  زاریش و  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  هناخریبد  ینیوآ -  دیهش  نابایخ  شبن  راگنربخ -  نابایخ  زاریش -   :: سردآ سردآ
کالپ 12 راطع  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت - 

:: 07136292111-15و 02181967002-02181967064 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07136272092 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/29 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  یراکزور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخا  زا  سپ  تکرش  یراکزور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هدیازم

6147500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  ییارجا  ینادیم و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هلحرم  ود  هب  یا  هلحرم  کی  زا  هدشدای  یهگآ  هناسر ؛ رصع  هدیازم و  هصقانم  یاه  همانزور  رد  خروم 1401/10/21  هرامش 1401/29  هصقانم  یهگآ  جرد  وریپ  **** 

.ددرگ یم  حالصا 

لایر  نیمضت 2/210/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

مود هقبط  لیبدرا ، هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  لیبدرا خ  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: سردآ سردآ

04533363555-33364855-045 :: نفلت :: www.ar.tci.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

نامزاس نامزاس ودود   طخطخ   یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح افطا   افطا وو     DWPDWP  ژاپمپ ژاپمپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 99

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ییارجا   ییارجا وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع 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 94 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001004096000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148016 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زتره  اگیگ  یالاب 7  هب  زا 4/1   VTS ییویدار یاه  کنیل  ضیوعت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاجر  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زتره  اگیگ  یالاب 7  هب  زا 4/1   VTS ییویدار یاه  کنیل  ضیوعت  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
270,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   11,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004526000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148338 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناروس  بیس و  ناتسرهش  ناتسرامیب  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  هکبش  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادهاز  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناروس بیس و  ناتسرهش  ناتسرامیب  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  هکبش  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1401/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داتس سیدرپ -  عمتجم  تنج  راولب  یباسح -  رتکد  نادیم  نادهاز -   ، 9816743463 یتسپ :  دک  ناروس ،  بیس  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یکشزپ مولع  هاگشناد  یزکرم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سا6147535 یپ  هحفص 5)یج  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

زتره زتره اگیگ   اگیگ یالاب  77   یالاب هبهب     4/14/1 زازا     VTSVTS ییویدار   ییویدار یاه   یاه کنیل   کنیل ضیوعت   ضیوعت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

ناتسرامیب ناتسرامیب یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول 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 94 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001418000181 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147572 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...لاد )  ، ریت ، هلول ، سکاب  ، یسرجوین لماش   ) هتخاس شیپ  تاعطقاب  نیعبرا  یاهروحم  تیولوا  اب  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

، هلول ، سکاب  ، یسرجوین لماش   ) هتخاس شیپ  تاعطقاب  نیعبرا  یاهروحم  تیولوا  اب  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   24,220,832,165 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن  یراذگراب  pdf لیاف کی  تروص  هب  ار  دانسا  مامت  افطل  نیمضت :  تاحیضوت 

08:00 تعاس : 1402/10/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

33338400-084  ، 6931998686 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیولوا تیولوا اباب   ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار یزاس   یزاس نمیا   نمیا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
،، هلول هلول ،، سکاب سکاب  ، ، یسرجوین یسرجوین لماش   لماش  ) ) هتخاس هتخاس شیپ   شیپ تاعطقاب   تاعطقاب نیعبرا   نیعبرا یاهروحم   یاهروحم

1313

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

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

زا 94 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001090320000150 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148450 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار  یاهغارچ  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن ، هیهت ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

( کیفارت ) لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسا .  هدیدرگ  جرد  یهاگآ  عالطا و  تهج  ازجم  تروص  هب  یتسویپ  کرادم  دانسا و  رد  قوف  هصقانم  طیارش  تاعالطا و  هیلک   : ** نیمضت تاحیضوت 
.دیامن  رهشمالسا  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  ررقم  دعوم  رد  هتسب  رد  ار  فلا  تکاپ  تسیاب  یم  رگ  هصقانم  ***

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

یزکرم نامتخاس  ع - )  ) مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  جیسب - راولب  رهشمالسا -  ، 3313778468 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشمالسا یرادرهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامنهار ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 94 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005120000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147534 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  هب  تبسن   1401/08/29 خروم هرامش 100031901  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  یرادرهش " نکاما  یریوصت  تراظن  یاه  هژورپ  یارجا  " یمومع

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرادرهش نکاما  یریوصت  تراظن  یاه  هژورپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم 

دزی یرادرهش  تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 550,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  و 

14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرادرهش یرادرهش نکاما   نکاما یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101060040000460 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دنرپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 2   DVD-9 GB عون دیوردنا  یسیون  همانرب  شزومآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7557-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6147484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FortiWeb 400E + 3Years Offline License On FTP ینف تاصخشماب  قباطم   WAF هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007006000237 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهماب  ، تسویپ تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  تمیقداهنشیپ  مرف  کالم.تسا  هباشماهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  رف ) تداعس  یاقآ  هرامشاب 09111719248( تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو 

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

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

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیوردنا دیوردنا یسیون   یسیون همانرب   همانرب شزومآ   شزومآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1616

هداد هداد هاگیاپو   هاگیاپو یدربراک   یدربراک یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن رورس   رورس ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003744000023 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   DVD عون لیابوم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613657948 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  بنج  هر - )  ) ینیمخ ماما  هارراهچ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31251130-045  ، 31251000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231082-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت 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 :
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رهشوب ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... یهدباوج و یفیک ، لرتنک  یرادرابنا ، ، یلام روما  ، شریذپ لماش : نومزآ  یهاگشیامزآ  عماج  رازفا  مرن  هتسب  رظن  دروم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091698000038 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
مرن بط و  دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم  نومزآ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   LIS یکشزپ هاگشیامزآ  تیریدم  عماج  متسیس   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا
هتسب 1 دادعت : 

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

 - هاگشیامزآ 2 لحم  رد  ناگیار  شزومآ  اب  یزادنا  هار  بصن و  -1: دشاب ریز  طیارش  لماشدیاب  قوف  نومزآ  یهاگشیامزآ  عماج  رازفا  مرن  هتسب   ......) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09173736557: هنگنز رتکد  مناخ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج.دودحمان  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد 

دک دحاو ،  یهاگشنادداهج.کدوک  ردام و  کراپ  بنج  - جیلخ هچوک 18 شبن   . سراف جیلخ  راولب.یلحاس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7515779111 یتسپ : 

33350436-077  ، 33350435-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350435-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو یهدباوج   یهدباوج یفیک ، ، یفیک لرتنک   لرتنک یرادرابنا ، ، یرادرابنا ،، یلام یلام روما   روما ،، شریذپ شریذپ لماش : : لماش نومزآ   نومزآ یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب رظن   رظن دروم   دروم یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 1919

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

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 9 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 9 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عجرم هنایار  بط و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  هتسب 1   M.R.S یکشزپ کرادم  نکسا   dvd رازفا مرن  هتسب  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایار  بط و  هدننک  هضرع 

1101060040000458 زاین :  هرامش 
ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یکشزپ مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا  لاله  دنز  نابایخ  زاریش  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

07132331028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07132300052 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ کرادم   کرادم نکسا   نکسا   dvddvd  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2020
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6147773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط  تیگ ( دادعت 3  راوزبس  دهشم و  هاگدورف  لرتنک  سسکا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000397 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هناماس هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD زودنیو تحت  لرتنک  سسکا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یرونا یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09012606867 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2 12 1
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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 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

6148163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  حرش  نیکرتشم  ضبق  تاعالطا  لاسرا  یارب  کمایپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000855 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

روتکاف 31100000 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دننکب  لامعا  رظن  دروم  هرامش  یور  رب  دنناوتن  رگا  هرامش 100002194  یور  رب  ژراش  نیکرتسم (  ضبق  تاعالطا  لاسرا  یارب  کمایپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هصقانم 

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

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6148238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگیار ینابیتشپ  هارمه  هب  هژاریت  افش  HIS هناماس هب  تسویپ  تسیل  قباطم  یهاگشیامزآ  یاههاگتسد  لاصتا  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی

1101000257003475 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمتسر 05832222704 .دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - دوش ظاحل  هام  ساسارب 12 صلاخ و  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32236551-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم ضبق   ضبق تاعالطا   تاعالطا لاسرا   لاسرا یارب   یارب کمایپ   کمایپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاههاگتسد   یاههاگتسد لاصتا   لاصتا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2323
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( 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

6147771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم   SPEED MONITOR مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001269 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
سراپ ایما  هدننک  هضرع  عجرم   SPEED MONITOR یتراجت مان  لدم 96.040610.110  یکیرتکلا  تعرس  گنیروتینام  الاک :  مان 

ددع 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

یکیرتکلا یکیرتکلا تعرس   تعرس گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 2424
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قرب تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6147866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ تخادرپ  طیارش  تسویپ و  ینف  تاصخشم  تسیل ،  قبط  ینیمز  یاه  تسپ  نویساموتا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  ههام 

1101007004000266 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PARDIS لدم لاقتنا  عیزوت و  قوف  یاه  تسپ  نویساموتا  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش تاصخشم و  قبط  ار  دوخ  داهنشیپ  دنشاب  یم  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروص  هب  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا  تسویپ 

9414991187 یتسپ :  دک  قرب ،  ورین  عیزوت  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  یناگرزااب -  نادیم  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31777412-058  ، 31777413-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235134-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6147996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا لاقتنا وو   عیزوت   عیزوت قوف   قوف یاه   یاه تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2525

عیزوت عیزوت رگشیامن   رگشیامن یجنرب -  -  یجنرب هدند   هدند خرچ   خرچ یهاگیاج -  -  یهاگیاج تازیهجت   تازیهجت عیانص   عیانص   N TYPEN TYPE  یناسر یناسر تخوس   تخوس رسنپسید   رسنپسید یاه   یاه پمپ   پمپ هدننک   هدننک عیزوت   عیزوت ناونع : : ناونع
گنر گنر کتکت   رسنپسید ) ) رسنپسید  ) ) هدننک هدننک

2626
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هیوستو هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  تسا ،  هباشم  اه  دک  ناریا  ، تخوس رسنپسید  یجنرب  هدند  خرچو  رزیالاتوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک داتو  لیوحت  زا  سپ  هام  کی  رثکادح  هجو 

1101091781000383 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زبس یهاگیاج  تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  یهاگیاج  تازیهجت  عیانص   N TYPE یناسر تخوس  رسنپسید  یاه  پمپ  هدننک  عیزوت  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یلق اضر  یفطصم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BULKMETER لدم یتفن  داوم  روتنک   BMCS101 یجنرب هدند  خرچ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یلق اضر  یفطصم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BULKMETER لدم یتفن  داوم  روتنک  دربراک   BMCS1620 یجنرب هدند  خرچ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  مقر  رگشیامن 8  ماقرا  دادعت   cm 10 ضرع  cm 15 لوط  8D1 لدم گنر  کت  رسنپسید )  ) هدننک عیزوت  رگشیامن  الاک :  مان 

رات ونکت  یسدنهم 
ددع 24 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش ینمیا -  نامتخاس  هب  رتیمسنارت  طسوت  یناشن  شتآ  یاهپمپ  هناخ  روتوم  رد  عقاو  تناردیاه  طخراشف  تاعالطا  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 32317340-056

1101092126000069 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  زاین  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  متسیس  قیرح و  عافتا  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000320 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

رید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مامت دشاب  هتشاد  اتفا  یهاوگ  کیتامروفنا و  یاروش  زوجم  دشاب و  یم  رهشوب  ناتسا  رد  هدننک  نیمات  دشاب  یم  رتم  دودوح 12  قاتا  هزادنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش ءاضما  رهم و  یتسویپ  دراوم  دشاب  هدش  یراذگراب  هناماس  رد  اهزوجم 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35423408-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا نامتخاس   نامتخاس هبهب   رتیمسنارت   رتیمسنارت طسوت   طسوت یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاهپمپ   یاهپمپ هناخ   هناخ روتوم   روتوم ردرد   عقاو   عقاو تناردیاه   تناردیاه طخطخ   راشف   راشف تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 2727

رورس رورس قاتا   قاتا تیریدم   تیریدم وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  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 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  روسنس ی  زادناهار  طبار و  لباک   - VIB.PIC UP M60-1A شزرل پاکیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095264000064 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  روسنس ی  زادناهار  طبار و  لباک   - VIB.PIC UP M60-1A شزرل پاکیپ  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثا بیترت  مالعتسا  گرب  دقاف  تاداهنشیپ  هب  .دنیامن  مالعا  تمیق  مالعتسا  گرب  رد  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55228015-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مهدزاود 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ رتیه  تاعطق  r/0140046 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000575 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس ورین  نابات  هدننک  هضرع  عجرم   320MW راخب گید  دربراک  گید  یاه  هراوید  یاه  لنپ  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 9 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروسنس یروسنس زادنا   زادنا هار   هار وو   طبار   طبار لباک   لباک  -  - VIB.PIC UP M60- 1AVIB.PIC UP M60- 1A  شزرل شزرل پاکیپ   پاکیپ ناونع : : ناونع 2929

لنپ لنپ رتیه   رتیه تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3030

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

switch gear/0140088 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000574 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بایارف طابترا  یدیلوت  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم   UC380 لدم یکیرتکلا  لنپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مهدزاود 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوس یاهزویف  لماش  جیکپ  لرتنک و  یاه  متسیس  هب  طوبرم  مالقا  /0100067 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000576 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نوسکیرا تامدخ  متسیس و  هدننک  هضرع  عجرم   ERICSSON یتراجت مان   Circuit Breaker لدم  EPDU زویف دیلک  الاک :  مان 

ددع 440 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

switch gearswitch gear ناونع : : ناونع 3131

ییوس ییوس یاهزویف   یاهزویف لماش   لماش جیکپ   جیکپ وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3232

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

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

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

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

6148355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتالگر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000124 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتراتسا رتراتسا تفاس   تفاس یسم -  -  یسم لباک   لباک روتکاتنک -  -  روتکاتنک روتالگر -  -  روتالگر ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 GAS DETECTOR "ILIYA",TYPE:P110SD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دکناریا 

.دشابیم تسویپ  مالقا  لماک  حرش 
1101097847000443 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
شناد ناینب  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   xe 110 لدم یکیتپا  ورتکلا  زاگ  زاب  ریسم  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 73 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312238-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتپا یکیتپا ورتکلا   ورتکلا زاگ   زاگ زاب   زاب ریسم   ریسم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3434

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

6148021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم - هباشم دکناریا  (-- تسویپ ) عبرم رتم  ناتسرامیب 200 یزکرم  رابنا  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  یارجا و  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09177421219 ینامیلس

1101030090000430 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  200 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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

ددرگ جردروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 

 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 
دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یارجا   یارجا ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 3535

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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6148037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دقعنم دادرارق  هدنرب  مالعا  زا  سپ.دوش  هعجارم  راک  ینف  یئارجا و  یاهیگژیو  زا  یهاگآ  یارب  تسویپ  هب.تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم 

1101092313000017 زاین :  هرامش 
تشر کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   ROTAREX هدنزاس عجرم   FIRETEC یتراجت مان   B07506003 لدم  FM 200 زاگ اب  میقتسم  ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک ) نیمات  ) راکنامیپ هدهع  هب  مزال  یاه  هیدیئات  ذخا  و  سنج ) اب  ارجا  ) لماک یارجا  هارمه  هب  لماک  روطب  راک  تازیهجت  مزاول و  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FM 200FM 200 زاگ   زاگ اباب   میقتسم   میقتسم ریغ   ریغ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6148123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / نپاژ  GAS TEC تکرش تخاس  یددع  هد  هتسب  دادعت 20   14L ربمان تراپ  اهزاگرد  دیارلک  نژوردیه   HCL روتکتد بویت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / هاگشیالاپرد لیوحت  تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101092447001313 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دامتعا ایرآ  رهم  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   GASTEC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 10   4LL لدم دیفلوس  نژوردیه  روتکتد  بویت  الاک :  مان 
بونج

هتسب 20 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  نپاژ /   GAS TEC تکرش تخاس  یددع  هد  هتسب  دادعت 20   14L ربمان تراپ  اهزاگرد  دیارلک  نژوردیه   HCL روتکتد بویت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هشون  لماک  ءاضقنا  خیرات  دشاب / هتشاد  فرصم  خیرات  لاسود  تسیاب  یم  لیوحت  نامز  الاک  هاگشیالاپرد /  لیوحت  تسا 

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

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: 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

اهزاگرد اهزاگرد دیارلک   دیارلک نژوردیه   نژوردیه   HCLHCL روتکتد   روتکتد بویت   بویت ناونع : : ناونع 3737

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 15 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرجنپ تینوی 24  مرالآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000674 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنژآ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  انشور  تراپ  دنژآ  هدنزاس  عجرم   MACO یتراجت مان   AU لدم ییولبات  روتیسنانآ  تینوی  مرالآ  هاگتسد  الاک :  مان 
انشور تراپ 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابجا تست  دشابیم و  هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طسوت6148013 یناشن  شتآ  یاهپمپ  هناخ  روتوم  رد  عقاو  تناردیاه  طخ  راشف  تاعالطا  لاقتنا 
ینمیا نامتخاس  هب  رتیمسنارت 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6148099 قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  متسیس  قیرح و  ءافطا  یزادنا  هار  هحفص 20)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هرجنپ هرجنپ تینوی  2424   تینوی مرالآ   مرالآ ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  (/ TC CARRTER -Ubiquiti-CAT5E SFTP(outdoor هکبش لباک  یرتم  هقلح 305   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  دات  دنارگل  دات و  دروم   ubnt

1101093035000836 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

خرس میهید  تراجت  نارواشم  هدنزاس  عجرم  اکوف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   CABLE OUTDOOR SFTP لدم  m 305 لوط  CAT 5E هکبش لباک  الاک :  مان 
خرس میهید  تراجت  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه / ههام کی  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  (/ TC CARRTER -Ubiquiti-CAT5E SFTP(outdoor هکبش لباک  یرتم  هقلح 305   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق  07731372139

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( TC CARRTER -Ubiquiti-CAT5E SFTP(outdoorTC CARRTER -Ubiquiti-CAT5E SFTP(outdoor هکبش هکبش لباک   لباک یرتم   یرتم   305305 هقلح   هقلح   33 ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات لخاد -  تخاس  یناریا و  یتسویپ  - کرادم  رد  تاصخشم  قبط  هلاناک  زاس 32  هریخذ  هاگتسد  هلاناک -  چیئوس 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سانشراک

1101091745000336 زاین :  هرامش 
رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C2960-24PEL لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR2104 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک عوجرم و  الاک  دات  مدع  تروص  رد  ربتعم -  یتناراگ  ناتسرامیب -  رابنا  لیوحت  تسا -  یمازلا  لخاد  تخاس  یناریا و  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09359795596 ههام -  هیوست 1  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  اه  هنیزه 

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6000000-021  ، 65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک   3232 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هلاناک -  -  هلاناک   44 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

switch cisco 3850 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WS-C3850-48P-L

هکبش چوس 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101094076000349 زاین :  هرامش 
شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-48F-E لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

****** .دشاب یم  دودرم  داهنشیپ  تسویپ ، یاضاقت  اب  قباطم  گولاتاک  ازجم و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  مدع  تروص  رد  ***** 

7941745431 یتسپ :  دک  هقبط 11 ،  فدص  جرب  شیک  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

93341544-076  ، 44453030-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453045-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هکبش   هکبش چوس   چوس   switch c isco 3850 WS-C3850-48P-Lswitch c isco 3850 WS-C3850-48P-L ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیلقا شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید رتنیرپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003939000022 زاین :  هرامش 

دیلقا شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ددع هس  ( hp12w  ) لدم رتنیرپ  - 

ددع کی  ( 982w  ) لدم نوسفا  اتید 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  ریاس  نینچمه  دصقم و  ات  یریگراب  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  عوجرم  الاک  دشابن  رادیرخ  رظن  دروم  تاصخشم  یاراد  الاک  هک  یتروص  رد 

7381676944 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  یادهش  نابایخ  یتشهب ، دیهش  راولب  دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44536560-071  ، 44522028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44523037-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید وو   رتنیرپ   رتنیرپ ناونع : : ناونع 4242
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رذکشا نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

6147399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT هکبش تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090212000043 زاین :  هرامش 

رذکشا نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-R480T هنایار هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

قودص رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  نیدنچ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

8941767619 یتسپ :  دک  نامزلا ،  بحاص  یرتم  راولب 45  رهشناوضر  رذکشا  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32724080-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723795-035 :: 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  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6147432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار طابترا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005434000025 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  13 دادعت : 

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

دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516715419 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  زرواشک  نابایخ  یادتبا  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329046-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329066-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIT هکبش   هکبش تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 4343

ییویدار ییویدار طابترا   طابترا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4444
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مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6147471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LIDE300 canoon لدم رنکسا  هاگتسد  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001509000041 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 200 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  الاک  لیوحت  اتاه  هنیزه  یمامت  دشاب -  یم  تساوخرد  دروم  هدش  جرد  لدمو  عونزا  طقف  دامرف  تقد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف مادقا  سپسو  یسررب  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف   - دشاب یم 

6931644744 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  یتسرپرس  ماما -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33351005-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33382307-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LIDE300  canoonLIDE300  canoon  لدم لدم رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد 55 ناونع : : ناونع 4545
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهب  مالعتسا  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  یروتاینیم  زویف  یلخاد و  تازیهجت  هارمهب   12u کر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000236 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 25 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   B زاف زویف 1  دیلک  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  کر  ینیم  لدم   cm 60 قمع  U 12 عافترا وشزاب  لغب  لنپ  یراوید   in 19 درادناتسا کر  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تمیق  هئارا  هب  تبسن  نآ  ساسارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  هدیدرگ و  همیمض  ینف  تاصخشم  یدنب و  هتسب  طیارش  اهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یعقاو  ریغ  دکناریا  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  روکذم  کرادم  هدومن و 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زویف زویف دیلک   دیلک -- inin   1919 درادناتسا   درادناتسا کرکر   ناونع : : ناونع 4646
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رهشوب هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6147658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ییامیپاوه  یریگتخوس  یناگرزاب و  الاکرابنا   ، یزکرم هیحان  تفن و  رابنا  هقطنم ، داتس  تنرتنیا  هلاسکی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091989000095 زاین :  هرامش 

رهشوب هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هیناثرب تیباگم  40 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع ندوب  طورشم  ای  شودخم  تروص  ردودشابیم  یمازلا  تسویپ  لیاف  لیمکتددرگیم  روادای.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هدادرثا  بیترت  هدش  هئارا  داهنشیپ  هب  لیاف  لیمکت 

7514779637 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  سدق -  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334064-077  ، 33330272-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330271-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن رابنا   رابنا هقطنم ، ، هقطنم داتس   داتس تنرتنیا   تنرتنیا هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4747
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6147665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه تسا / هباشم  دک  ناریا  ههام / کی  هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  قبط   CWDM کنیل  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق  07731372139

1101093035000837 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  جوم  لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدنزاس  عجرم   CWDM یتراجت مان   DM-CWDM لدم ربیف  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
جوم لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدننک 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 07731372139 تسا / هباشم  دک  ناریا  ههام / کی  هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  قبط   CWDM کنیل  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DM-CWDMDM-CWDM  لدم لدم ربیف   ربیف یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) دودحمان هلاس و  کی  تروص  هب  ( dedicated) یصاصتخا  10mb تنرتنیا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک 

1101003523000997 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا دشاب  صصختم  بربجم و  ینف  رداک  اب  هتعاس  تروص 24  هب  دیاب  ینابیتشپ  ، دشابیم رظن  دم  تسویپ  لیاف  هباشم و  هدش  لاعف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  لک  تمیق  هناماس  رد  تسا  دنمشهاوخ  تسا  یمازلا  باسحاصافم 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسانم راکهار  هئارا  ارتت و  ییویدار  تاطابترا  هکبش  یاه  شلاچ  یسررب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000442 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

زور 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  قبط  فوصوم  هژورپ  موزل  دروم  یاه  همانیهاوگ  ینف و  یاه  صخاش  اهرایعم و  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31312942-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا   1010 mbmb  تنرتنیا تنرتنیا ناونع : : ناونع 4949

بسانم بسانم راکهار   راکهار هئارا   هئارا وو   ارتت   ارتت ییویدار   ییویدار تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یاه   یاه شلاچ   شلاچ یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج هاگدورف  تهج  لتاراف  تکرش   UPS 6KVA دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101001183000269 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لتاراف  هدنزاس  عجرم  کم  یتراجت  مان   MAC12280 لدم  Ah 28 نایرج تدش   V 12 ژاتلو دیسا  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

وترپ نایدار  یاهمتسیس  هعسوت  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   SDC6000X-RT-3U لدم  kVA 6 ناوت اب  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

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

ناریا هدنزاس  روشک  لتاراف  هدنزاس  عجرم  لتاراف  هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  یتراجت  مان   SBC240-28-EXT لدم  UPS یرتاب تنیباک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

بیترت اهنآ  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  لیمکت ،  ار  اه  تسویپ  یتسیاب  مرتحم  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  لا  ـ طبا هفرطکی  تروصب  شرافس  رادیرخ  تساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  قباطت  مدع  تروص  رددش  دهاوخن  هداد  رثا 

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

54372094-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ ردرد   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مرهج   مرهج هاگدورف   هاگدورف تهج   تهج لتاراف   لتاراف تکرش   تکرش   UPS 6KVAUPS 6KVA  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... وکسیس و چوس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000917 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 21 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 21 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام هرامش 1 و 4  تفن  لاقتنا  زکارم  رد  تفن   hot line نفلت لباک  هکبش  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003102 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33960100-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو وکسیس   وکسیس چوس   چوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5252

نورام نورام   44 وو     11 هرامش   هرامش تفن   تفن لاقتنا   لاقتنا زکارم   زکارم ردرد   تفن   تفن   hot linehot line نفلت   نفلت لباک   لباک هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000237 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینیما دهاج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SWITCH 2900 WS-C2960-24TT-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تمیق  هئارا  هب  تبسن  نآ  ساسارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  هدیدرگ و  همیمض  ینف  تاصخشم  یصاصتخا و  طیارش  اهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یعقاو  ریغ  اهدکناریا  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  روکذم  کرادم  هدومن و 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت نفلت   ( دامرف دیدزاب  لحم  زا  ناکما  تروص  رد   ) تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  صقاون  عفر  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09133128649

1101094524000025 زاین :  هرامش 
رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
عبرم رتم  100 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09133128649 نفلت   ( دامرف دیدزاب  لحم  زا  ناکما  تروص  رد   ) تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  صقاون  عفر  یشک و  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3765189364 یتسپ :  دک  رهش ،  میسن  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56751698-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56751698-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا صقاون   صقاون عفر   عفر وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوخ

یبرغ 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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISR 4451-X/K9 رتور هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
C9200-L 24P 4sfp چیئوس هاگتسد  کی 

CBS350-24p چیئوس هاگتسد  کی 
1101090791000033 زاین :  هرامش 

یوخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دراوم  نیا  ندرکن  یراذگراب  تروصرد  هدوب و  یرابجا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هدش  هتساوخ  طیارش  اهزوجم و  کرادم و  یمامت  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیوش یم  جراخ  مالعتسا  رود 

 - ، مشاه ینب  رمق  ناتسرامیب  بنج  یرظتنم - دیهش  نابایخ  جیسب - نادیم  یوخ - ناتسرهش  یبرغ - ناجیابرذآ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5819637599 یتسپ :  دک 

36367245-044  ، 36465260-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36339841-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CBS350-24pCBS350-24p  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی     C9200 -L 24P 4sfpC9200 -L 24P 4sfp  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی     ISR 4451-X/K9ISR 4451-X/K9  رتور رتور هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اردص دیدج  رهش  نارمع   :: 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

6148173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  دروک  چپ  وکسیس و  چیوس  هکبش و  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001041000063 زاین :  هرامش 

اردص دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  یلصا  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7199839631 یتسپ :  دک  اند ،  نابایخ  شناد  راولب  اردص -  دیدج  رهش  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410474-071  ، 36411979-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36410476-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  هدنشک و  یکیناکم ،  لیب  نیمات  هدوزفا -  شزرا  رب  تایلام  نودب  تمیق  یرسارس -  متفه  طخ  یرون  ربیف  یعطق  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  ربارب  تازج  .دشابیم  امرفراک  اب 

1101093023000929 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم امرفراک  اب  یرون  ربیف  هدنشک و  یکیناکم ،  لیب  نیمات  هدوزفا -  شزرا  رب  تایلام  نودب  تمیق  یرسارس -  متفه  طخ  یرون  ربیف  یعطق  عفر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  ربارب  تازج 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف دروک   دروک چپچپ   وو   وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس وو   هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 5757

یرسارس یرسارس متفه   متفه طخطخ   یرون   یرون ربیف   ربیف یعطق   یعطق عفر   عفر ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6148287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تسویپ  لیاف  بسح  تاصخشم  طیارش و  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004376000007 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

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

حرش هب  تاعطق  مزاول و  .دوش  یم  هتفرگ  لیوحت  تست  زا  سپ  ودشاب  لانیجروا  یلصا و  تاعطق  لک ،  هرادا  برد  الاک  لیوحت  هباشم ،  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  تسیل 

9817643318 یتسپ :  دک  مایخ ،  نادیم  مایخ -  نابایخ  نادهاز - نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33412496-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33413360-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ههام کی  هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  هباشم / دک  ناریا  / تسویپ تاصخشم  تسیل و  قباطم  هکبش  تازیهجت  متیآ   13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق 07731372139 یگنهامه 
1101093035000840 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK151502 لدم  mm 151x50 کنارت شوپرد  الاک :  مان 

ددع 2,648 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابرق یگنهامه  ههام / کی  هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  هباشم / دک  ناریا  / تسویپ تاصخشم  تسیل و  قباطم  هکبش  تازیهجت  متیآ   13 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731372139

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

کنارت کنارت شوپرد   شوپرد ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 94 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qu6w73233rf5q?user=37505&ntc=6148287
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6148287?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nak5sjlnssd8x?user=37505&ntc=6148341
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6148341?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداد6147484 هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  هحفص 13)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6148119 رادم  نیبرود  هکبش و  قرب ، تخاسریز  یارجا  هحفص 57)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یهاگشیامزآ6148238 یاههاگتسد  لاصتا  هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاو 55 وئدیو  ددع  دیرخ 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000486 زاین :  هرامش 

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

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  12 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5555 لاو   لاو وئدیو   وئدیو ددع   ددع   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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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یلال یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6147468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلال یاههار  هزوح  حطس  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005594000012 زاین :  هرامش 

یلال یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یلال رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  اهب  زیلانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  نامیپ  یصوصخ  طیارش 

6333111311 یتسپ :  دک  رهش ،  یدورو  یلال  یلال ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294616-0614  ، 43295836-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43295836-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6147473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههار ینمیا  میالع  ولبات و  یرادهگن  ریمعت و  تهج  گنربش  شرب  کیتاموتا  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000027 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یتسویپ  کزادم  قبط  تاصخشم  هام  کی  ادرارق  ماجنا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک -  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43317523-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43317570-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلال یلال یاههار   یاههار هزوح   هزوح حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 6262

اههار اههار ینمیا   ینمیا میالع   میالع وو   ولبات   ولبات یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تهج   تهج گنربش   گنربش شرب   شرب کیتاموتا   کیتاموتا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6147501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار ینمیا  تازیهجت  یتاعالطا و  یملظتنا و  یراطخا و  یاه  ولبات  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000026 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/10/25 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم  دشاب .  یم  هام  دادرارق 12  ماجنا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک -  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43317523-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43317570-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6147733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMA90-05 رتنس گنیرژیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000672 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 17 تماخض  110x110 cm داعبا عبرم   VSL رغتم تعرس  رثکادح  هدنهد  ناشن  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

 . دشابمی هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   یتاعالطا   یتاعالطا وو   یماظتنا   یماظتنا وو   یراطخا   یراطخا یاه   یاه ولبات   ولبات بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464

تعرس تعرس رثکادح   رثکادح هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 6565

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 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

6147864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هعجارم و  تسویپ  هب  افطلدشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  لگ ) رتلیس  ید  نک   ) اضاقت 0130360 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  هوحن  دامن / لاسرا  ازجم 

1101093985008565 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناخلق رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   RETRACTABLE SAFETY CONE یتراجت مان   cm 70 عافترا  N/M لدم یکیتسالپ  ینمیا  طورخم  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گربرسرد ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هعجارم و  تسویپ  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  لگ )  رتلیس  ید  نک  اضاقت 0130360 (  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش 

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لمح نودب   ) درکرهش ناتسرهش  هناتسمز  یرادهار  تهج  یدوخن  نش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000209 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ ینمیا   ینمیا طورخم   طورخم ---- لگلگ رتلیس   رتلیس یدید   نکنک   ناونع : : ناونع 6666

هناتسمز هناتسمز یرادهار   یرادهار تهج   تهج یدوخن   یدوخن نشنش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 94 ھحفص 52 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مرهج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6147668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبوک برس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090165000020 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  یبوک  برس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54503073-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: 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

یبوک یبوک برس   برس ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 94 ھحفص 53 
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ناغماد ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6148049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  ددرت  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090386000020 زاین :  هرامش 

ناغماد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   JDN-PDP910-SC لدم ددرت  لرتنک  متسیس  دربراک  یکینورتکلا  دنمشوه  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب ربتعم  تنامض  یاراد  دشاب / یناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35246484-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35247062-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000208 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یموب  هدننک  نیماتابراک  تیولواودیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6969

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 94 ھحفص 54 
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ناجیابرذا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، هارمه  هب   UTM هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004217000106 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.دشابیم تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دحاو دئات  طرش  هب  تخادرپ  .دشابیم  یمازلا  یداهنشیپ  یالاک  لدم  مان و  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  یتساوخرد و  یاه  مرف  دولپآ  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا یروانف 

5165696441 یتسپ :  دک  ناتسا ،  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  زیربت -  لته  بنج  ماما -  نابابخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346603-041  ، 33340108-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341781-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن هارمه   هارمه هبهب     UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 94 ھحفص 55 
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یبرغ ناجیابرذآ  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6148283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا یهگآ  ینف و  تاصخشم  قبط  هنازخ  یتسرپرس و  یدورو  برد  یتظافح  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101001643000023 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
دروم 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5735164313 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  کناب  تسپ  یتسرپرس  یئاطع  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یندم 2 - خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244823-044  ، 32244036-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32274917-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6148325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548015  هرامش  تاعطق ) اب  نت  یفرب 100 کج  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985008597 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا یهگآ   یهگآ وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هنازخ   هنازخ وو   یتسرپرس   یتسرپرس یدورو   یدورو برد   برد یتظافح   یتظافح یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 7272

ردرد ندرک   ندرک زاب   زاب دربراک   دربراک یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000300 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

یاقآ نفلت 82282809  هرامش  اب  دیدزاب  یگنهامه و  تهج   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسابع

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/10/24هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/10/28عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود ریمعت  رازبا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7474

نیبرود نیبرود ریمعت   ریمعت رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جنخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  بصن  لاسرا و  هنیزه 

دشاب یم  تسویپ  رد  تاقلعتم  نیبرود و  لماک  تاصخشم 
1101090590000074 زاین :  هرامش 

جنخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  جنخ  ناتسرهش  یرتمولیک  رد 30  دشاب  یم  انشآ  عماج  زکرم  رد  بصن  لحم  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  بصن  لاسرا و  هنیزه 

دشاب  یم  راکناکمیپ  هدهع  هب  اه  هنیره  هیلک 
دیهد تمیق   ، راک ماجنا  بصن و  ناکما  تروص  رد  افطل 

7443138955 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  بنج  هدیمهف  نیسح  دیهش  راولب  جنخ -  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52627455-071  ، 52627460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52627462-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم دشاب   دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  هکبش و  قرب ، تخاسریز  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000054 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

تیعضو تروص  1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم تسویپ  نودب  تمیق  داهنشیپ  هب  .دشاب  یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس  تاصخشم و  .لیبدرا  یزکرم  هبعش  نکسم  کناب  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یراذگ  تمیق  زا  لبق  تیریدم  لحم  رد  هشقن  یسررب  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: 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

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 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

6148126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش قرب ، ، قرب تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777

دوید دوید یتارباخم - - یتارباخم یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس هنایار - - هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم -- هنایار هنایار لاوریاف   لاوریاف -- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا - - یکینورتکلا روتوم   روتوم رود   رود لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع
موتسلآ موتسلآ ویتوموکل   ویتوموکل یرتاب   یرتاب ژراش   ژراش هعطق   هعطق

7878
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یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008577 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یژایلآ  دالوف  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMOVERT-6SE7O23-4EP50-Z+C13+D72 لدم یکینورتکلا  روتوم  رود  لرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

JOVE VIDEO COMMUNICATION Ltd هدنزاس عجرم   JOVE VIDEO یتراجت مان   ZD325D لدم  Digital baby monitor هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یناقرق ییاضر  زاین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   POWER SYPPLY INTERFACE 40A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   NOKIA SIEMENS یتراجت مان   Chassis Assembly W/O Power Module لدم یتارباخم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   KINCO هدنزاس عجرم   KINCO یتراجت مان   TOUCH PANEL IPC لدم  HMI لنپ الاک :  مان 
ژاتلو مشق  کینورتکلا 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 33590  ییاوه  کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   VX4A71101Y لدم  Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   DIODE PRECHARGE یتراجت مان   TGLS400462000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 18 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

رورس6148099 قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  متسیس  قیرح و  ءافطا  یزادنا  هار  هحفص 20)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6148339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  سکم 1 - یتلوم  تراک  voice channel unit for muti server access network opnet model :li-ports تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101093984001469 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبسامهط یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WS-X6582-2PA لدم هعطق  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  سکم 1 - یتلوم  تراک  voice channel unit for muti server access network opnet model :li-ports :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش 

دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

یزاس6148197 نیریش  دحاو   DCS متسیس ACCESSORIES تازیهجت تاعطق و  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سکم6148339 یتلوم  هحفص 61)تراک  )  accessaccess

سکم سکم یتلوم   یتلوم تراک   تراک ناونع : : ناونع 7979
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

هلاناک6147381 زاس 32  هریخذ  هاگتسد  هلاناک -  هحفص 31)چیئوس 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6147773 سسکا  هحفص 13)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6148049 قاتا  ددرت  لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقادح تخادرپ  اب  تسویپ  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  قبط  هکیت  نلیپورپ 3  یلپ  تیف  شوپ  یبالضاف  نوفیس  فیدر  دادعت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیهد خساپو  هعلاطم  ههام .   3

1101001434000494 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راپسب کین  یتراجت  مان   bar 4 راشف  mm 110 رطق قیرح  دض  یسوط  یبالضاف  ینلیپورپ  یلپ  نوفیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هعلاطم ههام .  لقادح 3  تخادرپ  اب  تسویپ  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  قبط  هکیت  نلیپورپ 3  یلپ  تیف  شوپ  یبالضاف  نوفیس  فیدر  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد خساپو 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: 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

یاه6147754 هاگتسیا  قیرح  افطا  ژاپمپ DWP و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ،
نامزاس ود  طخ 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6148021 نالعا  متسیس  یزادنا  هار  یارجا و  هحفص 26)ترجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6148037FM 200 زاگ اب  میقتسم  ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6148099 قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  متسیس  قیرح و  ءافطا  یزادنا  هار  هحفص 20)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکیت6148171 نلیپورپ 3  یلپ  تیف  شوپ  یبالضاف  هحفص 9)نوفیس  قیرح  ( قیرح

هکیت هکیت نلیپورپ  33   نلیپورپ یلپ   یلپ تیف   تیف شوپ   شوپ یبالضاف   یبالضاف نوفیس   نوفیس ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 94 ھحفص 63 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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 دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیتپا6147365 ورتکلا  زاگ  زاب  ریسم  هحفص 26)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اهزاگرد6148123 دیارلک  نژوردیه   HCL روتکتد هحفص 26)بویت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6147775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ره یارب  لماک (  تازیهجت  اب  روسنس  ددع  یاراد 172  هاگتسد  دادعتب 20   Z4 ULTRA TERACODE لدم ریگدزد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دوش هتفرگ  رظن  رد  لباک  رتم  یلا 400  هاگتسیا 300 

1101093772000030 زاین :  هرامش 
هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رادشه متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  کرادم  تمسق  رد  زایندروم  ریگدزد  متسیس  ینف  تاصخشم  لدم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف هعلاطم  تقد  هب  تسا  دنمشهاوخدشاب  یم  دوجوم  تسویپ  کرادم  تمسق  رد  مالعتسا  طیارش 

.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 041-33337634  هرامش  اب  زاین  تروص  رد 

5156917511 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33290001-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33290066-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6147775 یاراد 172  هاگتسد  دادعت 20  هب   Z4 ULTRA TERACODE لدم ریگدزد  متسیس 
روسنس

هحفص 64) ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روسنس روسنس ددع   ددع   172172 یاراد   یاراد هاگتسد   هاگتسد   2 020 دادعت   دادعت هبهب     Z4 ULTRA TERACODEZ4 ULTRA TERACODE  لدم لدم ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 94 ھحفص 64 
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سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماقرا راگزاس  یتناراگ  اب  لاتیجید  نرتسو  تیاب  ارت  نیبرود 8  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001267000041 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WD1502FAEX لدم  TB 1/5 تیفرظ  internal هنایار کسید  دراه  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمرک 07132220068 سدنهم  نامتخاس  هریاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135746133 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  نامتخاس  یرونا  نابایخ  یوربور  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225413-071  ، 32222005-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222303-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

6147909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هاگتسد دادعت 113  هب  سالپ  یج  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004350000207 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.هدش تسویپ  تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  113 دادعت : 

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

.دوش یرازگراب  هناماس  رد  ددرگ و  اضما  رهم و  امتح  تکرش  طسوت  یتسویپ  دانسا  ینف و  تاصخشم  - 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نرتسو   نرتسو تیاب   تیاب ارت   ارت   88 نیبرود   نیبرود دراه   دراه ناونع : : ناونع 8282

.هاگتسد .هاگتسد   1 131 13 دادعت   دادعت هبهب   سالپ   سالپ یجیج   نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 94 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t2cjl653x9su5?user=37505&ntc=6147495
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6147495?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w8hhr75tz4uav?user=37505&ntc=6147909
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6147909?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6148087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیپ یتوص  متسیس  طابترا  هکبش  تحت  لدبم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001111 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک و لیوحت  زا  سپ  هام  کی  هنیزه  تخادرپ   . دامرف لصاح  سامت  رکشت  سدنهم  هرامش 09177319786  اب  ینف  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  هاگشناد  زاین  دروم  کرادم 

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید6147495 نرتسو  تیاب  ارت  نیبرود 8  هحفص 13)دراه  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6147715 ریمعت  هحفص 57)رازبا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.هاگتسد6147909 دادعت 113  هب  سالپ  یج  هحفص 13)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

لماک6147945 تاصخشم  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  بصن  لاسرا و  هنیزه  نیبرود 
دشاب یم  تسویپ  رد  تاقلعتم  نیبرود و 

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جیپ6148087 یتوص  متسیس  طابترا  هکبش  تحت  لدبم  هحفص 13)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6148119 رادم  نیبرود  هکبش و  قرب ، تخاسریز  یارجا  هحفص 57)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6148126- هنایار هیذغت  عبنم  - هنایار لاوریاف  - هتسب رادم  نیبرود  یکینورتکلا - روتوم  رود  لرتنک 
موتسلآ ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید  یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

جیپ جیپ یتوص   یتوص متسیس   متسیس طابترا   طابترا هکبش   هکبش تحت   تحت لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8484

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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

هلاناک6147381 زاس 32  هریخذ  هاگتسد  هلاناک -  هحفص 31)چیئوس 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6148126- هنایار هیذغت  عبنم  - هنایار لاوریاف  - هتسب رادم  نیبرود  یکینورتکلا - روتوم  رود  لرتنک 
موتسلآ ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید  یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  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

6147694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003113000049 زاین :  هرامش 

سراف کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددرگ دولپآ  رهم و  لیمکت ، تسویپ  لیاف  - 

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7188773535 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یبونج نامیا  - ملعم نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36320917-071  ، 36320802-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36321824-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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

6147874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  سکپ  رورس  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000319 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم تمیق و  داهنشیپ  مرف  دشاب 3 - یم  تسویپب  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  رارق  یسررب  دروم  هدش ،  هتساوخ  تادنتسم  یراذگراب  نودب  یاه  خساپ  دوش 4 - یراذگراب  اددجم  ءاضما و  رهم و  لیمکت ،  ینف ، 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: 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

هداد6147484 هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  هحفص 13)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6147694 هحفص 67)دیرخ  رورس  ( رورس

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

سکپ6147874 رورس  ددع  کی  هحفص 67)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6148049 قاتا  ددرت  لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رورس6148097 قاتا  صقاون  عفر  یشک و  هحفص 31)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6148099 قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  متسیس  قیرح و  ءافطا  یزادنا  هار  هحفص 20)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6148287 قاتا  تازیهجت  هحفص 31)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

سکپ سکپ رورس   رورس ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  تباث  جنس  زاگ  اضاقت 9900067  هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202001113 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا لیرکا  یلپ  هدننک  هضرع  عجرم   PERKIN ELMER یتراجت مان   ATOMIC3100 لدم لاتیجید  عون  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/03 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ATOMIC3100ATOMIC3100 لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید عون   عون امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8787
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) رهشناریا هاگورین  تهج   VS079 لدم گنیسیک  شزرل  روسنس  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000193 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  نیبروت  دربراک   mm 5 زیاس شزرل 03-18745  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

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

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) رهشناریا رهشناریا هاگورین   هاگورین تهج   تهج   VS079VS079  لدم لدم گنیسیک   گنیسیک شزرل   شزرل روسنس   روسنس ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

تنیموک تنیموک زوه   زوه ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روطب ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم 

1101093985008585 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کت هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا  ناژور 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3516TA روتارنژ روتوم   in 9/1 نوتسیپ الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراپ لزید  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم  زنیماک 786  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6148129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

1101093985008574 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI
تس 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب 

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکووارد سکووارد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9090
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ناگرهب 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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6148284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل رد  هدش  رکذ  تاصخشم  رادقم و  هب   SPONSLER IT400 رتیم وبروت  هب  طوبرم  PICKUP COIL تمسق طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101093631005222 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وردوخ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CINETIC FILLING هدنزاس عجرم   RHM04GNT لدم نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
لزید

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  رادقم و  هب   SPONSLER IT400 رتیم وبروت  هب  طوبرم  PICKUP COIL تمسق طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6148302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ / دمیآ رد  هدننک  دیلوت  یمسر  هدنیامن  ای  هدننکدیلوت  / یناریا طقف  یتسوپ  روسنس  یلارت و  اب  هارمه  دازون  رمراو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههام  2

1101050270000119 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   D.T.A یتراجت مان   YDW-II لدم دازون  رمراو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SPONSLER IT400SPONSLER IT400 رتیم   رتیم وبروت   وبروت هبهب   طوبرم   طوبرم PICKUP COILPICKUP COIL تمسق   تمسق طقف   طقف ناونع : : ناونع 9191

یتسوپ یتسوپ روسنس   روسنس وو   یلارت   یلارت اباب   هارمه   هارمه دازون   دازون رمراو   رمراو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(0150639- تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط  )DANFOSS THERMO EXPANSION VALVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005879 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

حالف نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   DANFOSS یتراجت مان   AKS33 لدم هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   DANFOSS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DANFOSS یتراجت مان   B3-027-122-3 0- H لدم یتعنص  یا  هحفص  یترارح  لدبم  الاک :  مان 

قرش نونف  یتعنص  تراجت  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یایا   هحفص   هحفص یترارح   یترارح لدبم   لدبم هعطق -  -  هعطق روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9393
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش 07138132534  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   - تسویپ مالعتسا  ساسا  رب  افطل  هباشم -  دک  ناریا   - یراتور روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح 

1101093261000470 زاین :  هرامش 
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.SKF Co هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان   CMXA 75-M-K-SL/CMSW7300 لدم یلاتیجید  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
ناریا سم  عیانص  یلم  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگره تروص  رد  ددرگ - یرازگراب  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  افطل  هباشم -  دک  ناریا   - یراتور روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 07138132534  اب  لاوس 

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

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

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ددع6147775 یاراد 172  هاگتسد  دادعت 20  هب   Z4 ULTRA TERACODE لدم ریگدزد  متسیس 
روسنس

هحفص 64) ریگدزد  ( ریگدزد

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

6147908ATOMIC3100 لدم لاتیجید  عون  امد  هحفص 68)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هباشم6147971 دک  ناریا   ) رهشناریا هاگورین  تهج   VS079 لدم گنیسیک  شزرل  روسنس  ددع  دیرخ 2 
( دشاب یم 

هحفص 68) روسنس  ( روسنس

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

تنیموک6148084 هحفص 68)زوه  روسنس  ( روسنس

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

سکووارد6148129 هحفص 68)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

یروسنس6148194 زادنا  هار  طبار و  لباک   - VIB.PIC UP M60-1A شزرل هحفص 20)پاکیپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6148284SPONSLER IT400 رتیم وبروت  هب  طوبرم  PICKUP COIL تمسق هحفص 68)طقف  روسنس  ( روسنس

یراتور یراتور روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9494
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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

یتسوپ6148302 روسنس  یلارت و  اب  هارمه  دازون  رمراو  هحفص 68)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

یتعنص6148328 یا  هحفص  یترارح  لدبم  هعطق -  هحفص 68)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یراتور6148350 هحفص 68)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

دیدجت 1400-148  1401-27 :: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش رد  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

hedc.co.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد  تارابتعا  لحم  زا   WAN هکبش تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتور تروپ - چیئوس 10  تروپ -  چیئوس 24  تروپ -  چیئوس 12  لوژام - یرون -  ربیف  لوژام  لماش : 

.دشاب یم  لوبق  دروم  دقن  هجو  زیراو  ای  تابلاطم  زا  رسک  یکناب  تنامض  تروص  هس  هب  لایر  نیمضت 1.212.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق  هاگورین   ) یمالسا یروهمج  راولب  سابعردنب -  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ
اهرابنا تاکرادت و  روما  رتفد  ناگزمره  قرب  عیزوت  تکرش  : تاکاپ ییاشگزاب  لحم 

:: 07631201529 و 07631201526 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تروپ تروپ   1010 چیئوس   چیئوس تروپ -  -  تروپ چیئوس  2424   چیئوس تروپ -  -  تروپ   1212 چیئوس   چیئوس لوژام - - لوژام یرون -  -  یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام لماش :  :  لماش   WANWAN  هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رتور رتور

9595
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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 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

6147966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000479 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   SW-2960G-24TC-L لدم یتعنص  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SRW2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   P/N:WS-C2960XR-24TS-I لدم هنایار  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلخادم عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.ف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد 

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

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9696
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مهدزاود 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس مالقا  /0100742 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000573 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  HAMON هدنزاس عجرم   MURPHY ATEX یتراجت مان   ss.22 لدم تفش  روحم  شزرل  لرتنک  دربراک  نک  کنخ  جرب  یکینورتکلا  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

لوناریا تفن  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 52 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلاناک6147381 زاس 32  هریخذ  هاگتسد  هلاناک -  هحفص 31)چیئوس 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.دشاب6147382 یم  هباشم  دک  ناریا  هکبش  چوس   switch cisco 3850 WS-C3850-48P-L(31 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6147749 - تروپ چیئوس 12  لوژام - یرون -  ربیف  لوژام  لماش :   WAN هکبش تازیهجت  عاونا  دیرخ 
رتور تروپ - چیئوس 10  تروپ -  چیئوس 24 

هحفص 76) چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6147966 هحفص 76)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس6148072 هحفص 31)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسد6148100 کی   C9200-L 24P 4sfp چیئوس هاگتسد  کی   ISR 4451-X/K9 رتور هاگتسد  کی 
CBS350-24p چیئوس

هحفص 31) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تفش6148310 روحم  شزرل  لرتنک  دربراک  نک  کنخ  جرب  یکینورتکلا  هعطق  هحفص 76)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

تفش تفش روحم   روحم شزرل   شزرل لرتنک   لرتنک دربراک   دربراک نکنک   کنخ   کنخ جرب   جرب یکینورتکلا   یکینورتکلا هعطق   هعطق چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008584 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   TAIXING FOREIGN هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   CG 125 cc تلکیس روتوم  تسار  پچ و  یاه  هتسد  چوس  هعومجم  الاک :  مان 

یرماث هریما  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس - -   CG 125 ccCG 125 cc تلکیس   تلکیس روتوم   روتوم تسار   تسار وو   پچپچ   یاه   یاه هتسد   هتسد چوس   چوس هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 9898

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

6148288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / چوس - روتوم تراتسا  - روتکاتنک  : ; تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000689 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D95F7 لدم  AC V 110 نیبوب ژاتلو   A 80 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/01 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 

07731311461-1457

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

31311462-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // چوس چوس -- روتوم روتوم تراتسا   تراتسا -- روتکاتنک روتکاتنک ;; ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک   زازا     SETSET کیکی   لداعم   لداعم شرامش   شرامش

9999
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6148397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  نغور  حطس  چوس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001551 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مانایاپ هدننک  هضرع  عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   DANFOSS یتراجت مان   MP55 لدم نغور  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

.دشاب6147382 یم  هباشم  دک  ناریا  هکبش  چوس   switch cisco 3850 WS-C3850-48P-L(31 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6148039 ... وکسیس و چوس  هحفص 31)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راشف6148086 چوس  -  CG 125 cc تلکیس روتوم  تسار  پچ و  یاه  هتسد  چوس  هعومجم 
لرتنک یریگ و  هزادنا 

هحفص 79) چوس  ( چوس

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

هاگتسد6148100 کی   C9200-L 24P 4sfp چیئوس هاگتسد  کی   ISR 4451-X/K9 رتور هاگتسد  کی 
CBS350-24p چیئوس

هحفص 31) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون6148173 ربیف  دروک  چپ  وکسیس و  چیوس  هکبش و  هحفص 31)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قباطم6148288 الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / چوس - روتوم تراتسا  - روتکاتنک ;
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1  تسویپ  حرش 

هحفص 79) چوس  ( چوس

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

نغور6148397 حطس  چوس  هحفص 79)نیمات  چوس  ( چوس

نغور نغور حطس   حطس چوس   چوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6147423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینموملاریما ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ید 320 یپ  لا  لدم  هارمه  میس  یب  هدنریگ 

1101093780000247 زاین :  هرامش 
لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاریش توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت   RX700 لدم رایس  یتوص  میس  یب  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرک یاقآ  هطوبرم 09155442133  سانشراک  هرامش 

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

320320 یدید   یپیپ   لالا   لدم   لدم هارمه   هارمه میس   میس یبیب   هدنریگ   هدنریگ نینموملاریما   نینموملاریما ناتسرامیب   ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد لیوحت   لیوحت دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

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

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

6148270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم دالوف  عمتجم  هدش  سیفدراه  قرو  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000865 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
گنز دض  دالوف  هدش  یراکشوج  یتوص  لماک  قرو  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایم ) دالوف  عمتجم  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 

یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 
هداز 09144239673 یلق  سدنهم  تاشرافس  ینف  سانشراک 

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

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هارمه6147423 میس  یب  هدنریگ  نینموملاریما  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
ید 320 یپ  لا  لدم 

هحفص 82) توص  ( توص

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

.هاگتسد6147909 دادعت 113  هب  سالپ  یج  هحفص 13)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

جیپ6148087 یتوص  متسیس  طابترا  هکبش  تحت  لدبم  هحفص 13)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

دالوف6148270 عمتجم  هدش  سیفدراه  قرو  هحفص 82)نیمات  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دالوف دالوف عمتجم   عمتجم هدش   هدش سیفدراه   سیفدراه قرو   قرو نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 102102

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 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تداعس هار  ناگدنیوپروتینام  تهجریاودیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001203 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS DCI لدم گنیروتینام  هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 5 دادعت : 

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

یکشزپ یسدنهم  هیداتو  هنومن  هیارا  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  09197086240 تسیمازلا IMD_IRC زوجم

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسگ ناگزاسروتینام  تهجدیل  5 ریاودیل تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001201 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ECG لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا IMD_IRC زوجم یکشزپ  یسدنهم  هیداتو  هنومن  هیارا  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هضحالم  تسویپ  رتسگ  ناگزاسروتینام  تهج  یقداص  09197086240

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تداعس تداعس هار   هار ناگدنیوپروتینام   ناگدنیوپروتینام تهجریاودیل   تهجریاودیل ناونع : : ناونع 103103

رتسگ رتسگ ناگزاسروتینام   ناگزاسروتینام تهجدیل   تهجدیل 55 ریاودیل ریاودیل ناونع : : ناونع 104104

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 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپیلیفروتینام تهجدیل  لباک 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001202 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS هدنزاس عجرم   PHILIPS یتراجت مان   M1971A - Grabber لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد   ECG دیل لباک 5  الاک :  مان 

انیس شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک 
ددع 2 دادعت : 

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

یکشزپ یسدنهم  هیدات  هنومن  هیارا  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  09197086240 تنسیمازلا IMD_IRC زوجم

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   ECGECG دیل   دیل   55 لباک   لباک ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  ناجروالف  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع سیک 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع چنیا 5   22 روتینام

ددع کی   - 4T دراه
1101092114000001 زاین :  هرامش 

ناجروالف هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زربلا هعسوت  نایاش  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   PC-P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8451683111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  بنج  جیسب - خ  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37429982-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37420684-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6147831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدام یتناراگ  اب  ناریا  دیلوت   LG 24MK430H روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000153000022 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  مرف  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613657979 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتایلام  وما  لک  هرادا  یرتسگداد  نابایخ  ادهش  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31279000-45  ، 33249506-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249507-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه روتینام -  -  روتینام سیک -  -  سیک ناونع : : ناونع 106106

ناریدام ناریدام یتناراگ   یتناراگ اباب   ناریا   ناریا دیلوت   دیلوت   LG 24MK430HLG 24MK430H  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 107107

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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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 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امیتراروتینام تهجرتمیسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001204 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. هدنزاس عجرم   RCT006 لدم رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد   Nellcor oximax بورپ لیدبت  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LTD
ددع 1 دادعت : 

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

یگشزپ یسدنهم  هیدات  هنومن  هیارا  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  3 تخادرپ هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  09197086240 تسیمازلا IMD_IRC زوجم

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگاردروتینام تهجرتمیسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001207 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شبات بط  ناهج  هدنزاس  عجرم  شبات  بط  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CSL029B لدم رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  هعطق  بورپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یکشزپ  یسدنهم  هیداتو  هنومن  هیارا  یقداص  هدنشورفاب 09197086240 لمح  هنیزه  ههام  3 تخادرپ هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هضحالم  تسویپ  تسیمازلا  IMD_IRC زوجم

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امیتراروتینام امیتراروتینام تهجرتمیسکا   تهجرتمیسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 108108

رگاردروتینام رگاردروتینام تهجرتمیسکا   تهجرتمیسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 94 ھحفص 87 
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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 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تداعس هار  ناگدنیوپروتینام  تهجرتمیسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001209 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RSJ082CI هسانش دک  یددع  نتراک 1  لافطا  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد   MINDRAY هجرد بورپ 60  الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO.LTD هدنزاس عجرم  حارج 
ددع 10 دادعت : 

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

یکشزپ یسدنهم  هیدات  هنومن  هیارا  IMD_IRC زوجم هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  09197086240 تسیمازلا

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6147922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیسکا رتمیسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 1101 10

(( ...و ...و رتنیرپ   رتنیرپ رتویپماک -  -  رتویپماک  ) ) تازیهجت تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یاه لیاف  اب  ربارب  یتساوخرد  تمدخ  تاصخشم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  (// ...و رتنیرپ  رتویپماک -   ) تازیهجت عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یتسویپ 

1101005104000327 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

TOSHIBA یتراجت مان   e-STUDIO 600 لدم هقیقد  رد  یپک  تعرس 60  اب  یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
یکلام یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet pro MFP-M227FDW لدم هراک  یزریل 4  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

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

نارهت هنایار  یرادا و  یاهنیشام  ناگدنشورف  فنص  هدننک  هضرع  عجرم   SD 310 لدم ذغاک  نکدرخ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

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

بجاح ربونص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   LIDE100 لدم یگنر  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
یرادمان یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  اتیداس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SADATA یتراجت مان   SC108 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نیچ وسارف  یتراجت  مان   FCR-8900 لدم یکشم  یا  هرقن  یسراف  یسیلگنا و  فورح  بسچرب  اب   Office professional دیلک هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نیچ وسارف   FOM-1020 لدم  3D optical wired سوام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  ینادومحم  یاقآ  یلخاد 211  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6148014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LN 225 سالپ یج  روتینام  وونل ideapad 3-i5 8gb-1tb و  پات  پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000462 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   W2284F لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

کانشیدنا دیرف  هدننک  هضرع  عجرم   MILLINNIUM یتراجت مان   SHI لدم پات  پل  ینیم  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد رابنا  ات  لاسرا  هنیزه  - ههام تخادرپ 3  -GPLUS 225LN روتینام وونل ideapad 3-i5 8gb-1tb و  پات  پل  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0713212007  - تسویپ مرف  قبط  تاصخشم  دشابیم - هدنشورف  هدهع  هب 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32127420-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LNLN  225225 سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام وو     ideapad 3- i5 8gb- 1tbideapad 3- i5 8gb- 1tb وونل   وونل پات   پات پلپل   ناونع : : ناونع 1121 12
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سوواک دبنگ  ادهش  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

6148042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  رتنیرپ  کیو  روتینام  ددع  نا و3 تاقلعتم  ارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد  دادعت 3  دشابیم  هباشم  دک  اب  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ ینف  تاصخشمو 

1101092042000011 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسویپ ینف  تاصخشمو  تسیل  قبط  رتنیرپ  کیو  روتینام  ددع  نا و3 تاقلعتم  ارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد  دادعت 3  دشابیم  هباشم  دک  اب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دریگیم تروص  ناتسرامیب  ینف  سانشراک  داتو  الاک  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپو  هدوب  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

 : یتسپ دک  سوواک ،  دبنگ  ادهش  ناتسرامیب   - یبونج ینیمخ  ماما  نابایخ   - سوواک دبنگ  رهش   - ناتسلگ ناتسا  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4971945179

33346301-017  ، 33338100-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346301-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6148062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشمو تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط رتنیرپ   رتنیرپ کیو   کیو روتینام   روتینام ددع   ددع وو33 نانا   تاقلعتم   تاقلعتم ارمه   ارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد دادعت  33   دادعت دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   اباب   الاک   الاک ناونع : : ناونع
 . . تسویپ تسویپ ینف   ینف

113113

دیلک دیلک هحفص   هحفص سوام -  -  سوام هنایار -  -  هنایار سیک   سیک روتینام -  -  روتینام یرومم -  -  یرومم شلف   شلف دیفس -  -  دیفس وو   هایس   هایس یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  رادیرخ  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 
دشاب یم  تسویپ  هب  سیک  تاعطق  تسیل 

1101090590000075 زاین :  هرامش 
جنخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

راگدنام تراجت  ایک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1102  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   APACER یتراجت مان   AH 132 لدم  GB 8 تیفرظ هدرشف  یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FOM-1380 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   FARASSOO یتراجت مان   FCR-6160 لدم یکشم   USB دیلک هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  رادیرخ  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

دشاب  ربتعم  یتناراگ  لاسکی  یاراد  مالقا 
دشاب  یم  لطاب  روتکاف  شیپ  نودب  یاه  خساپ  .دوش  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

دشاب  یم  رظن  دم  نژیو  سکیا  روتینام 
دشاب یم  تسویپ  هب  سیک  تاعطق  تسیل 

7443138955 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  بنج  هدیمهف  نیسح  دیهش  راولب  جنخ -  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52627455-071  ، 52627460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52627462-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تداعس6147612 هار  ناگدنیوپروتینام  هحفص 83)تهجریاودیل  روتینام  ( روتینام

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

رتسگ6147643 ناگزاسروتینام  تهجدیل  5 هحفص 83)ریاودیل روتینام  ( روتینام

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 " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتایح6147646 میالع  روتینام  هاگتسد   ECG دیل هحفص 83)لباک 5  روتینام  ( روتینام

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

یکیرتکلا6147771 تعرس  هحفص 20)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دراه6147821 روتینام -  هحفص 83)سیک -  روتینام  ( روتینام

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

ناریدام6147831 یتناراگ  اب  ناریا  دیلوت   LG 24MK430H هحفص 83)روتینام روتینام  ( روتینام

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

امیتراروتینام6147850 تهجرتمیسکا  سلاپ  هحفص 83)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

لاقتنا6147866 عیزوت و  قوف  یاه  تسپ  نویساموتا  گنیروتینام  هحفص 20)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رگاردروتینام6147894 تهجرتمیسکا  سلاپ  هحفص 83)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

رتمیسکا6147896 سلاپ  هحفص 83)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

6147922( ...و رتنیرپ  رتویپماک -   ) تازیهجت عاونا  هحفص 83)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6148014LN 225 سالپ یج  روتینام  وونل ideapad 3-i5 8gb-1tb و  پات  هحفص 83)پل  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6148042 ددع  نا و3 تاقلعتم  ارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد  دادعت 3  دشابیم  هباشم  دک  اب  الاک 
 . تسویپ ینف  تاصخشمو  تسیل  قبط  رتنیرپ  کیو 

هحفص 83) روتینام  ( روتینام

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

دیلک6148062 هحفص  سوام -  هنایار -  سیک  روتینام -  یرومم -  شلف  دیفس -  هایس و  یرزیل  هحفص 83)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

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

رورس6148099 قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  متسیس  قیرح و  ءافطا  یزادنا  هار  هحفص 20)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

دیوردنا6147410 یسیون  همانرب  شزومآ  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6147484 هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  هحفص 13)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6147498 یتنآ  سنسیال  هحفص 13)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سا6147535 یپ  هحفص 5)یج  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روما6147721 ، شریذپ لماش : نومزآ  یهاگشیامزآ  عماج  رازفا  مرن  هتسب  رظن  دروم  یالاک 
 .... یهدباوج و یفیک ، لرتنک  یرادرابنا ، ، یلام

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ6147744 کرادم  نکسا   dvd رازفا مرن  هتسب  هحفص 13)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6147773 سسکا  هحفص 13)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش6147534 نکاما  یریوصت  تراظن  یاه  هژورپ  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط6148283 هنازخ  یتسرپرس و  یدورو  برد  یتظافح  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
یتسویپ مالعتسا  یهگآ  ینف و  تاصخشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب6148399 هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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