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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

140 1140 1 یدید     2626 هبنشود   هبنشود 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 , 129, 190 , 0 162 , 129, 190 , 0 اکیرمآ16 اکیرمآ رالد   40رالد 1 , 050401 , تاراما050 تاراما مهرد   11مهرد 1 ,5201 1 1 ,520

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   201هکس , 960 , 00020 1 , 960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس285,250285,250رالد سیئوس کنارف   441کنارف ,600441 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 123,500هکس , 000123,500 , اداناک000 اداناک رالد   306رالد ,800306 ناتسبرع800, ناتسبرع لایر   109,220109,220لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,79هکس 000 , 00079, 000 , وروی000 442وروی ,860442 ژورن860, ژورن نورک   41نورک ,40041 ,400

رایع رایع   1818 یالط   19,291یالط , 00019,291 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ499,390499,390دنوپ نپاژ نینی   دصکی   318دصکی ,870318 ,870

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
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 128128))

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

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

زا 128 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 22  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( 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 

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

زا 128 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( 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  • 91

( یهگآ دادعت 21  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( 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 10  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

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

زا 128 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

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

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

زا 128 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003066000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151466 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کمایپ  تفایرد  لاسرا و  هناماس  ینابیتشپ  سیورس و  نیمأت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزوما  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ سیورس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   150,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/12/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 270 یلامش -  رهشناریا  نابایخ  ناخمیرک -  نابایخ   ، 1584747359 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003066000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151475 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ  داوم  عیزوت  شورف و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یناسرزورهب ، یرادهگن ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزوما  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   150,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/12/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 270 یلامش -  رهشناریا  نابایخ  ناخمیرک -  نابایخ   ، 1584747359 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کمایپ کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس نیمأت   نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

یشزومآ یشزومآ داوم   داوم عیزوت   عیزوت وو   شورف   شورف هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت یناسرزورهب ، ، یناسرزورهب یرادهگن ، ، یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 128 ھحفص 5 
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090378000294 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:41هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:42عبنم تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152327 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  نیهاش  سیدلگ  ناتسرامیب  یکشزپ  کرادم  نتسب  نکسا و  ، یزاسکاپ ، یزاسادج یسررب  تامدخ  دیرخ  طیارش  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رهش نیهاش  سیدلگ  ناتسرامیب  یکشزپ  کرادم  نتسب  نکسا و  ، یزاسکاپ ، یزاسادج یسررب  تامدخ  دیرخ  طیارش  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
09131668288 (: دسا مناخ   ) علطم درف 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  هاگشناد  یزکرم  هناخریبد  لیوحت  سپس  ددرگ و  یراذگراب  هناماس  رد  هافر  کناب  هرامش 2446730  هب  یزیراو  شیف  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم داتس  ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا   ، 8174673461 یتسپ :  دک  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزکرم هناخریبد  ود  هرامش  نامتخاس 

:: 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

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

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

2001094755000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152328 :: هرازه هرازه :: 1401/11/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد و هاگیاپ  هیهت  لوا : زاف   ) روحم ناکم  نیون و  یاهشور  ساسا  رب  ناهبهب  رهش  رباعم  فانصا و  کالما ، تاعالطا  یناسر  زورب  یزیمم و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شزومآ ) یزیمم و  دنیآرف  نیودت  یلیمکت ، تاعالطا  یزاسدرادناتسا  هشقن 1:500 و  یانبم  رب  یزیمم  تایلمع  هیاپ  یناکم  تاعالطا 

ناهبهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هیهت لوا : زاف   ) روحم ناکم  نیون و  یاهشور  ساسا  رب  ناهبهب  رهش  رباعم  فانصا و  کالما ، تاعالطا  یناسر  زورب  یزیمم و  هژورپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( شزومآ یزیمم و  دنیآرف  نیودت  یلیمکت ، تاعالطا  یزاسدرادناتسا  هشقن 1:500 و  یانبم  رب  یزیمم  تایلمع  هیاپ  یناکم  تاعالطا  هداد و  هاگیاپ 

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

12:00 تعاس : 1402/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهبهب یرادرهش  - یناقلاط نابایخ  - ناهبهب - ناتسزوخ  ، 6361944433 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

ناتسرامیب ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ کرادم   کرادم نتسب   نتسب وو   نکسا   نکسا ،، یزاسکاپ یزاسکاپ ،، یزاسادج یزاسادج یسررب   یسررب تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

رهش رهش رباعم   رباعم وو   فانصا   فانصا کالما ، ، کالما تاعالطا   تاعالطا یناسرزورب   یناسرزورب وو   یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا 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 128 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004215000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152390 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمحم ، یریم مت  یاه  کالپ  بونج  ، رابدور  ناتسرهش  رد  تیبثت  هلحرمات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاسدنتسم  قیبطت و  هشقن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راتکه  تحاسم 4986/30  هب  ریم  هد  یترایزود ، دابآ 

نامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مت یاه  کالپ  بونج  ، رابدور  ناتسرهش  رد  تیبثت  هلحرمات  یغاب ) یعارز و   ) یزرواشک قطانم  یزاسدنتسم  قیبطت و  هشقن و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

راتکه تحاسم 4986/30  هب  ریم  هد  یترایزود ، دابآ  دمحم  یریم ،

لایر   834,456,557 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یسودرف ، راولب  یادتبا  نامرک   ، 7613735665 یتسپ :  دک  بونج ،  رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شورف و6151475 هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یناسرزورهب ، یرادهگن ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
یشزومآ داوم  عیزوت 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیبثت تیبثت هلحرمات   هلحرمات یغاب ) ) یغاب وو   یعارز   یعارز  ) ) یزرواشک یزرواشک قطانم   قطانم یزاسدنتسم   یزاسدنتسم وو   قیبطت   قیبطت وو   هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 55

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

سابعردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004916000085 :: 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

6151285 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب  رهش  حطس  هدایپرباع  یروحم و  یشک  طخ  حلاصم  هیهت  هژورپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سابعردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سابعردنب رهش  حطس  هدایپرباع  یروحم و  یشک  طخ  حلاصم  هیهت  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سابعردنب یزکرم  یرادرهش   ، 7914697849 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

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

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

2001001467000191 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152368 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  یکیزیف  یزاس  نمیا  یارجایلک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یا  هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  یکیزیف  یزاس  نمیا  یارجایلک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,592,510,313 یلام :  دروآرب 

لایر   6,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/02/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تعاس و هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - هرامش 1 :  نامتخاس  سردآ   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
فراع نابایخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس هدایپرباع   هدایپرباع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 66

یایا هداج   هداج ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجایلک   یارجایلک یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001091410000092 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151332 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یحاون  زا  یکی  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا تظافح  متسیس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   530,000,000 نیمضت :  غلبم 

18:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

درکرهش  ، 8814683486 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  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   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا یحاون   یحاون زازا   یکی   یکی ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 128 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ms33ju9upt3qw?user=37505&ntc=6151332
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6151332?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رد  دنمشوه  تامدخ  دحاو  هرجنپ  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000125 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رد  دنمشوه  تامدخ  دحاو  هرجنپ  یزاس  هدایپ  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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

6151242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  یاه  لیاف  اب  ربارب  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  الاک  دک  ناریا  // دکراب گنیلبیل  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005104000331 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مان اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  پاچ  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناب پاچ  یتراجت 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دامن لصاح  سامت  این  یلع  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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه تامدخ   تامدخ دحاو   دحاو هرجنپ   هرجنپ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 99

دشاب دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف اباب   ربارب   ربارب یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا //// دکراب دکراب گنیلبیل   گنیلبیل رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ 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 128 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q66fuzrjag4jc?user=37505&ntc=6151143
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6151143?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dnclkw853cxsq?user=37505&ntc=6151242
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6151242?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ حرش  قباطم  یزاس ( هریخذ  تازیهجت  تینما  هکبش و  هرواشم  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007017000231 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ حرش  قباطم  یزاس ( هریخذ  تازیهجت  تینما  هکبش و  هرواشم  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616734463 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33281725-087  ، 33283601-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33281701-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم تشوگ  یتعنص  هسسوم   :: 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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  قبط  ( B2C و B2B  ) گنیتکرام لاتیجید  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095298000014 زاین :  هرامش 

دهشم تشوگ  یتعنص  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یتنرتنیا یروتکریاد  تامدخ  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 12 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  قبط  ( B2C و B2B  ) گنیتکرام لاتیجید  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  تمیق  داهنشیپ  هب  ، تسویپ مالعتسا  ندومنن  لیمکت  تروص  رد 

9167163416 یتسپ :  دک  دهشم ،  تشوگ  یتعنص  هسسوم  مالس ،  هپت  یاهتنا  نامیرف ،  دهشم  هداج  رتمولیک 20  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554332-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38801391-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت تینما   تینما وو   هکبش   هکبش هرواشم   هرواشم وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 111 1

(( B2CB2C  وو   B2BB2B  ) ) گنیتکرام گنیتکرام لاتیجید   لاتیجید تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1212

رتویپماک رتویپماک یبناج   یبناج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 128 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l7sg7tlw3t2j4?user=37505&ntc=6151383
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) رتویپماک یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003479 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ ایوپ  یاه  لح  هار  هدننک  هضرع  عجرم  بیس  یتراجت  مان  ید  یس  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  کینیلک  تیریدم  ناونع  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دنهس شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  هدنزاس  عجرم  دنهس 
هتسب 2 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   20X-DRU840A لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   20X-DRUV200-IDE لدم لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 12 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 1 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0660706 حرط ناشفا  یسم 1  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا  ییاکیرمآ  لدم   mm 100 لک لوط   mm 10 رس زیاس  وسراهچ  یتشوگ  چیپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  هس  هزاب  رد  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یماکداش ) مناخ   ) هرامش 09151861728 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6151584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  ساسا  رب  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  فیعض  راشف  گنیچاپسید  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000216 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  اتفا  تینما  یهاوگ  هئارا  هب  تبسن  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اتفا  یهاوگ  یاراد  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش 

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیعض فیعض راشف   راشف گنیچاپسید   گنیچاپسید رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  یاراد  تسویپ  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  دودحمان  تیریدم  تخاس  تیلباق  اب  لاتروپ  تیرپسا  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101004526000171 زاین :  هرامش 
نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  لاترود  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون  سنسیال  نامزاس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج هباشم  دک  ناریا  یاراد  تسویپ  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  دودحمان  تیریدم  تخاس  تیلباق  اب  لاتروپ  تیرپسا  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارفغ سدنهم  هرامش 05433372017  اب  ینف  مزال  یگنهامه 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33372099-054  ، 33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیرپسا تیرپسا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515
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سراف ناتسا  یتسیزهب   :: 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

6151763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد و زکرم  یشزادرپ  یزاس و  هریخذ  هکبش  ( OJT  ) ارجا نیح  شزومآ  یزادنا ، هار  بصن و  یحارط ، رب  تراظن  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزاس یزاجم  تخاسریز  یناسرزورب 

1101000150000584 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..دشاب تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا ، یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 1  یاراد  دیاب  رظان  تکرش 

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هداد   هداد زکرم   زکرم یشزادرپ   یشزادرپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هکبش   هکبش ( ( OJTOJT  ) ) ارجا ارجا نیح   نیح شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یحارط ، ، یحارط ربرب   تراظن   تراظن دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
یزاس یزاس یزاجم   یزاجم تخاسریز   تخاسریز یناسرزورب   یناسرزورب

1616
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ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  رد  یمالعا  دافم  تاصخشم و  ساسا  رب   San Switch سنسیال نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000191 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 21 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88913635-021  ، 81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت قرب  یورین  دیلوت  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 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

6151777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001468000008 زاین :  هرامش 

نارهت قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1453693611 یتسپ :  دک  تشرط ،  هاگورین  ماما  راگدای  یرون و  هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نیب  ناخراتس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44388003-021  ، 44388004-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44388003-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یمالعا   یمالعا دافم   دافم وو   تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب     San SwitchSan Switch سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1717

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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ناتسرل ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرصم قرب  تباب  نیکرتشم  هب  روتارپا  قیرط  زا  هاتوک  مایپ  لاسرا  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001214000237 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 35000000 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  این  شناد  یاقآ  هرامش 09169678610  اب  تالاوس  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6817783415 یتسپ :  دک  جحراولب ،  - تیالو راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228010-066  ، 33228004-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33201612-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  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 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6152011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000478 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفرصم یفرصم قرب   قرب تباب   تباب نیکرتشم   نیکرتشم هبهب   روتارپا   روتارپا قیرط   قیرط زازا   هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ لاسرا   لاسرا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 2020

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 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

6152116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس نما  طابترا  سیورس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008639 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم زا  سپ  هدومن و  مادقا  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  خرن  هئارا  مرف  ندومن  لیمکت  هب  تبسن  راک  حرش  هعلاطم  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ  امارتحا ؛"  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لاسرا  یراذگراب و  مالعتسا  یرازگرب  تهج  داتس  هناماس  رد  خرن  هئارا  مرف  راک و  حرش  یاضما  و 

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

34148326-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6152174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  سوریو  تسویپ  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001417000163 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 100 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  سوریو  تسویپ  یتنآ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883581 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یفصنم -  دیهش  نابایخ  هیناما -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334039-061  ، 33364801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363601-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس نما   نما طابترا   طابترا سیورس   سیورس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

تاصخشم تاصخشم قبط   قبط سوریو   سوریو تسویپ   تسویپ یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، دادرارق سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  یرازفا  مرن  طساو  فلتخم  هناماس  یاه 11  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم 021-64572886 سانشراک  اب  سامت 

1101001017000712 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هنایار نیمزرس  نارگایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یرازفا  مرن  لفق  اب  بو  تحت  ناروتسر  هیذغت و  لیابوم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا مرن   مرن طساو   طساو فلتخم   فلتخم هناماس   هناماس   1 11 1 یاه   یاه سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هخاشرس  قیرط  زا  هفرط  ود  تروص  هب  ینتم  مایپ  لاسرا  تفایرد و  تهج  هوبنا ، ینتم  هاتوک  مایپ  لوصحم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1000152

1101092500000169 زاین :  هرامش 
نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرقف  28309000 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

زاجم یاضما  رهم و  اب  تسویپ  یاه  لیاف  و  ...و ) یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  ینمیا  تبث و  یهاوگ  یمسر و  همانزور  رغت  نیرخآ  ) یتبث کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم دودرم  داهنشیپ  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  تروص  رد  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دات و  ، 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هفرط هفرط ودود   تروص   تروص هبهب   ینتم   ینتم مایپ   مایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد تهج   تهج هوبنا ، ، هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ لوصحم   لوصحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6152442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمالس همیب  نامزاس  کینورتکلا  هاگشیامزآ  زاین  دروم  تامدخ  یراپسنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش 

1101001120000083 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب یم  یراج  لاس  رخآ  ات  زاین  دروم  داد  رارق  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  امتح  داد  رارق  روتکاف و  شیپ 

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6152438 طخرب  لاسرا  شیالاپ  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  تاعطق ،  نیمات   ، دیرخ
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  یرامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 58) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تمالس تمالس همیب   همیب نامزاس   نامزاس کینورتکلا   کینورتکلا هاگشیامزآ   هاگشیامزآ زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هچیرد دنمشوه  هدننک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005909 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سموق تعنص  نایوپ  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   S2 لدم ومرس  دنمشوه  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا 

.ددرگ یم  لاطبا  یلام  ینف و  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ 

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

83764987-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچیرد هچیرد دنمشوه   دنمشوه هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAIN ARM,FOR PRESSURE INDICATING CONTROLLER PNEUMATIC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001171 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یژایلآ  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   MECAIR یتراجت مان  کیتامونپ  لصو  عطق و  ریش  دربراک   MSC یکینورتکلا رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامونپ کیتامونپ لصو   لصو وو   عطق   عطق ریش   ریش دربراک   دربراک   MSCMSC  یکینورتکلا یکینورتکلا رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون 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

6151424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ هناخ  هیوصت  لرتنک  دنمشوه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تاودا و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000931 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا نیغاب  رهش  ارجا  لحم  - دشاب یم  هصقانم  هدنرب  اب   plc یسیون همانرب  هارمه  هب  تسویپ  لیاف  دراوم  یمامت  یزادنا  هار  / بصن / لمح / نیمات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرجم یتناراگ  لاس  ود  لماش  متسیس  لک  ارجا -) یتناراگ  تهج  ) یزادنا هار  هرود  زا  سپ  هام  کی  لماک  باسح  هیوست   - نامرک عباوت 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و کیتاموتا   کیتاموتا دیلک   دیلک ولبات -  -  ولبات میرف   میرف بآبآ - - هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تاودا   تاودا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

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

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

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

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

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

6151497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودج  قباطم  یرامشددرت  هناماس  ینابیتشپ 6  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000272 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرامشددرت یرامشددرت هناماس   هناماس   66 ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیئامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  دک   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002558 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BAKER SDA PILOT یتراجت مان   PILOT لدم یکیلوردیه  جنسراشف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  عیانص  دربراک   SDA/SDEP panel-Baker CAC panel لدم میظنت  لباق  کیتامونپ  کیلوردیه  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
اواثراب هزاس  تعنص  ایرآ  هدننک 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دیئامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  دک   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامونپ کیتامونپ کیلوردیه   کیلوردیه لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات یکیلوردیه -  -  یکیلوردیه جنسراشف   جنسراشف ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون 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

6151759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  تاوولیک  ات 110  تاو  ولیک  زا 15   vsd رویارد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005186000226 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(. یمازلا  ) .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هدنشورف  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  الاک  لیوحت  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
هاگتسد  15 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  هب  یهد  تمیق  تهج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هام  رثکادح 3  رابنا  دیسر  رودص  تراپ و  ره  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  - 2

.دشاب ناریا  ناوت  هناماس  وضع  دیاب  امتح  هدننک  دیلوت  تکرش  -3

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34408331-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیهچت پین 1  نیپ  ددع  هس  دیرخ  یندچ - هکلف  ریش  دیرخ  یندچ - شک  نش  پمپ  زاف و  کت  چنیا  شک 1  فک  پمپ  دیرخ  هزیناولاگ - گنیتیرک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و  ویتوموکل  تعاس  رپما  تیلپ 450   25 تلو  8 یرطاب کیتورکیم -  تروپ  رتور 10   10g وکسیس یرونربیف  لوژام  رورس -   jba تراک ولپ -

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

توولیک توولیک   1 101 10 اتات   تاو   تاو ولیک   ولیک   1515 زازا     vsdvsd  رویارد رویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

یندچ یندچ هکلف   هکلف ریش   ریش دیرخ   دیرخ یندچ - - یندچ شکشک   نشنش   پمپ   پمپ وو   زاف   زاف کتکت   چنیا   چنیا   11 شکشک   فکفک   پمپ   پمپ دیرخ   دیرخ هزیناولاگ - - هزیناولاگ گنیتیرک   گنیتیرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش هاگورین  یزاس  نژوردیه  ریافیتکر  متسیس  یلرتنک  تراک  یزادنا  هار  بصن و  تخاس و  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001486000015 زاین :  هرامش 

دنزاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش هعجارم  تسویپ  رد  دوجوم  مالعتسا  دانسا  هب  امازلا  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813884781 یتسپ :  دک  رهم ،  نامتخاس  - یمیجن دیهش  هچوک  - یرادنامرف نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244148-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34021511-086 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1984-1401-26 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6151016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاجن ءافطا و  ورشیپ  یوردوخ  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین یزاس   یزاس نژوردیه   نژوردیه ریافیتکر   ریافیتکر متسیس   متسیس یلرتنک   یلرتنک تراک   تراک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تخاس   تخاس یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 3333

تاجن تاجن وو   ءافطا   ءافطا ورشیپ   ورشیپ یوردوخ   یوردوخ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ت2) نایواک - هیروح - یناقلاط - ششوپ - مدقم - رهم یاه  تسپ  در  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000149 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگرابو  روهمم   ، هعلاطم  ، دولناد کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا طیارش  دات  هلزنم  هب  قاروا  اضما  رهم و  - دامرف هجوت  لیوحت  نامز  هب 

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: 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

(( 22 ((تت نایواک نایواک -- هیروح هیروح -- یناقلاط یناقلاط -- ششوپ ششوپ -- مدقم مدقم -- رهم رهم یاه   یاه تسپ   تسپ دردر   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Apex cartridge for zareba sensepoint sensor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001174 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   SPXCDSG1SS لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس   Sensepoint XCD روسنس الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس   Sensepoint XCDSensepoint XCD  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  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 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

6151771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  یناشن  شتآ  یاهلوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000264 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709970-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هدش  یسانسراک  ساسارب  کینکراپ  هقبط  هس  رکنیرپسا  یارجاو  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003277000083 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هب  هدش  یسانسراک  ساسارب  کینکراپ  هقبط  هس  رکنیرپسا  یارجاو  تازیهجت  هیهت  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تتت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3737

کینکراپ کینکراپ هقبط   هقبط هسهس   رکنیرپسا   رکنیرپسا یارجاو   یارجاو تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3838

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

6151874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا و تخاس  زاین  دروم  لیاسو  مامت  اب  عبرم  رتم  تحاسم 6  هب   ups قاتا تهج  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتآ  یعامتجا و  نیمات  نامزاس  دیئات  دروم 

1101091473000003 زاین :  هرامش 
ناتسدرا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
سیدرپ متسیس  ایاس  هدننک  هضرع  عجرم   HUNSEC یتراجت مان   S0723 لدم رطخ  مالعا  یتراک  میس  هدننک  نفلت  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-835HW لدم یکیتسالپ  سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  الاک :  مان 

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

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
عبرمرتم 20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8381815614 یتسپ :  دک  سردم ،  سردم خ  نادیم  ناتسدرا  ناتسدرا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54244073-031  ، 54244063-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54244074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس قیرح   قیرح دضدض   لباک   لباک عبرم (  (  عبرم رتم   رتم   66 تحاسم   تحاسم هبهب     upsups قاتا   قاتا تهج   تهج قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
 ( ( قیرح قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک عون   عون هدننک   هدننک مالعا   مالعا یتراک -  -  یتراک میس   میس هدننک   هدننک نفلت   نفلت روتکتد -  -  روتکتد

3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  ارجاو  بصنو  سانجا  اب  هارمه  نمضرد  تسویپ و  لیاف  قبط  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005842000048 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایناتیرب هدنزاس  روشک   TYCO یتراجت مان   OLD P/N K1261S-NEW P/N K1261 لدم یناشنشتآ  قیرح  ئافطا  مالعا و  متسیس  ردناپسکا  لوژام  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   TYCO هدنزاس عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ یم  هفاضا  تمیق  هب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هک  هدوب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دوش  یم  دقعنم  داد  رارق  مالعتسا  هدنرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519645756 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  سدق  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339344-023  ، 33333670-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338707-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6152071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ یناشنشتآ قیرح   قیرح ئافطا   ئافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ردناپسکا   ردناپسکا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4040

لباک لباک وو   تازیهجت   تازیهجت وو   قیرح   قیرح وو   دود   دود روتکتد   روتکتد عاونا   عاونا فیدر   فیدر   1010 ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدش مالعا  یاهدنرب  ینف و  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ...  تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هرامش 0110485  یاضاقت  رد 

1101001034005896 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

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

هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Optical Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Optical Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   0LCT50 لدم یکیتسالپ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدهاشم  امتح  تسویپ  لیاف  .دشابیم  اضاقت 0110485  هرامش 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازبا / aturonica dispaly board (1554192/T اکینورتآ /  قیرح / مزاول   / یناشنشتآ درب   / یکیرتکلا هعطق  یکینورتکلا / درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( هاوخنت زا  تخادرپ  قیقد /

1101097211000032 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تایلمع  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم متسیس  هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MINI MAX قیرح مالعا  متسیس   PRS-MNMX-806271 یکینورتکلا درب  الاک :  مان 
متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نینچمه نآ و  ییاهن  لیوحت  الاک و  هنومن  دیئات  زا  سپ  تخادرپ  دیئامن .  یراذگراب  ریوصت  اب  ار  دوخ  ینف  داهنشیپ  تادنتسم  تیور  زا  سپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربکا مناخ  وگخگساپ 09178194356  سامت  هرامش  دشابیم .  ریذپ  ناکما  داتس  هناماس  رد  دنیآرف  لیمکت 

7511893349 یتسپ :  دک  یتسپ 75391/311 ،  قودنص  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسعردنب - هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1318800-0773  ، 31312940-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31312953-077 :: 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

اکینورتآ اکینورتآ قیرح / / قیرح مزاول   مزاول  / / یناشنشتآ یناشنشتآ درب   درب  / / یکیرتکلا یکیرتکلا هعطق   هعطق یکینورتکلا / / یکینورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 4242
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000478 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ سانشراک  / یمشاه سدنهم  09123093134/ دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  یمامت  / دشابیم دابارهم  هاگدورف  راک  ماجنا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  / برع

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003318 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 
ددع 55 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک 09173730974 لاسرا  دات و  زا  سپ  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4343

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس صوصخم   صوصخم نزنز   ناپ   ناپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ رلکنیرپسا   رلکنیرپسا لزان   لزان ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6150978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهار هس  تاماظتنا  سکناک  دیدج  لحمو  تیریدم  نامتخاس  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000451 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ ماجنا  تسویپ  لماک  حرش  قبط  تسیابیم  هژورپ  یارجا 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنس ناگنس نهآ   نهآ گنس   گنس عمتجم   عمتجم یهار   یهار هسهس   تاماظتنا   تاماظتنا سکناک   سکناک دیدج   دیدج لحمو   لحمو تیریدم   تیریدم نامتخاس   نامتخاس یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4545

 / / ویدار ویدار لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر // یتارباخم یتارباخم نتنآ   نتنآ // یتارباخم یتارباخم میسیب   میسیب هاگتسد   هاگتسد لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر //DCDC  هبهب   DCDC  یکیرتکلا یکیرتکلا روتروناک   روتروناک ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیذغت عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000938 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امس رون  ناحارط  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   VICOR یتراجت مان   V110A24T400BL لدم  DC هب  DC یکیرتکلا روتروناک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   MC-1000 لدم یتارباخم  میسیب  هاگتسد  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
اه هداد  ناکسا  هدننک  هضرع  عجرم   SIRIO یتراجت مان   LPA420 لدم یتارباخم  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ZETRON INC هدنزاس عجرم   TRC AND Dispatch Console 250 لدم ویدار  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
ریبدت وات  نیهب  یسدنهم  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

رصن طابترا  ناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رصن  طابترا  ناماس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتسد  میس  یب  دربراک   SCX نتنآ الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
یاشگ هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدنزاس  عجرم  الوروتوم  یتراجت  مان   GM لدم  V 220 ژاتلو  W 400 ناوت میسیب  هاگتسیا  تباث  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  نیبم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتنآ تیوقت  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یروشک ییامیپاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO Access Point تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003027000032 زاین :  هرامش 
یروشک ییامیپاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  18 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387883131 یتسپ :  دک  دابآ ،  رهم  هاگ  دورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023886-021  ، 6102360-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66025118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 " لاخلخ هژورپ  هکبش "  تازیهجت  دیرخ  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000153 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

لاخلخ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات یراک  هموزر  نینچمه  هدش و  اضما  رهم و  تمیق ، مالعتسا  دانسا  هیلک  تسویپ (  یکینورتکلا  یاه  هداد  رد  هدش  مالعا  طیارش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تسیاب  یم   pdf لیاف بلاق  رد  هدننک 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86711019-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO Access PointCISCO Access Point ناونع : : ناونع 4747

نامتخاس نامتخاس هقرفتم   هقرفتم یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا  / / هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامشو هدنشورفاب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  شورفزا  سپ  تامدخ  لاس  هلاس و5 یتناراگ 3 یارادزاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  نفلت 

1101003441000184 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4SL8C25F لدم  Unity 480 XT هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  نفلت  هرامشو  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  شورفزا  سپ  تامدخ  لاس  هلاس و5 یتناراگ 3 یارادزاس  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591874196 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  - نارادساپ نابایخ  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33242068-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242072-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6151245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4949

... ( ... ( وو   ناشفا   ناشفا قرب   قرب لباک   لباک هکبش -  -  هکبش کرکر   وسراهچ   وسراهچ هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ  -  - CAT6ACAT6A  تروپ تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   ویسپ (  (  ویسپ تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ویسپ تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000151 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   PREMIUM LINE SYSTEM یتراجت مان  لدم 170252402  کر  رد  بصن  لباق  نوتسیک  نودب  راددلیش   CAT6A تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

نیرفآ مظن  یامزآ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   PREMIUM LINE SYSTEM
تس 9 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هکبش دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  چیپ  لزاپ  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   TPB-101/2 هکبش کر  وسراهچ  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 

نیسکا دید 
تس 50 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یفالک هتسب  یدنب  هتسب  عون   2/5x3 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

رهش زربلا 
فالک 100 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 50032   80x50 mm زیاس یکیتسالپ  کنارت  کرحتم  تخت  لاناک  ییوناز  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 16 نایرج تدش  تانبرک  یلپ  سنج  دنارگل  اویراک  حرط  دیفس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
طوطخ نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  طوطخ  نامیپ  هدنزاس  عجرم   BLANK PLATE لدم کر  رد  یلاخ  یاضف  ششوپ  تهج  تینوی  لنپ 3  کنلب  الاک :  مان 

قرش
ددع 90 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
تشد رهم  یس  یو  یپ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 2/5 رطق  mm 25 زیاس  m 6 لوط  PVC قرب هلول  الاک :  مان 

هخاش 500 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

اتیپوس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 50049  راکور  سکاب  هکبش  قرب  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یرافغ اضر  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 15 لوط  mm 11 رطق  PVC سنج یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

فالک 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   MUTLUSAN ELECTRIC هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان   100x50 mm زیاس تکاد  یکیتسالپ  لاناک  یهار  هس  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارادیئامن  هعجارم  دشاب  یم  تسویپ  تسیلردالاک  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000463 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
سراف جیلخ  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   NETMETAL 5 لدم  GHZ 5/8 سناکرف  wireless یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

ناسر عالطا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لیوحت زادعب  باسح  هیوست  یئاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزرا  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیلع سدنهم  هرامشاب 09166332295 هریغو  یتناراگو  ینف  یگنهامه  دشاب  یم  یراک  زور  هطوبرم 30 ینف  سانشراک  دیئاتو  الک 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wirelesswireless یتارباخم   یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  هکیش - لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000445 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
 CAT6 SFTP لدم یلصا  دنارگل  ردیانشا - سنزگن - تیولوا  بیترت  هب  هکبش  لباک  - 

FLOUK تست اب   12CORE OPTIC یدنق دیهش  لدم  یرون  ربیف 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

رتم  2,700 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  تمیق  هدش  هتساوخ  یاه  دنرب  طقف 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  نیگنایم  لودج  رد  یداهنشیپ  یاه  تمیق  ندوب  صقان  هب  هجوت  اب 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنشاب  IEEE 502 درادناتسا ساسارب  دیاب  لوژام  چیئوس و  تسویپ و  تاصخشم  قبط  لوژام  تروپ Cisico و  چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000333 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-24TS-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب یم  تبث  تهج  دک  ناریا 

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

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

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دنشاب .دنشاب   IEEE 502IEEE 502 درادناتسا درادناتسا ساسارب   ساسارب دیاب   دیاب لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس وو   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لوژام   لوژام وو     Cis icoCis ico  تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110245  هرامش  روتکناک ) ماکینوی / لباک  / ورکیمویدار ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985008641 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 610 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یئاضر اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CLARON یتراجت مان   Z-200 لدم  CD شخپ تیلباق  اب  وردوخ  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/12/29 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMIHDMI لباک   لباک  -  - UTP CAT6EUTP CAT6E  تروپ تروپ کتکت   یکیتسالپ   یکیتسالپ نوتسیک   نوتسیک روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  یرون - ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000446 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رتم ژارتم 1700   FLOUK تست اب   12CORE OPTIC یدنق ، دیهش  لدم  یرون  ربیف  - 

رتم ژارتم 1000  دنارگل  ردیانشا - سنزگن - دنرب  CAT6 SFTP هکبش لباک 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

رتم  2,700 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس یرون - - یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ چپ  هکبش - چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000447 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 32   CISCO SG 360-10-P لدم هکبش  چیئوس  - 

ددع دادعت 2   CISCO C3850-SS:2 لدم هکبش  چیئوس 
ددع لنپ 20  چپ 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  54 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنپ لنپ چپچپ   هکبش - - هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرگاز نهآ  هار  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 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یرازگراب  تسیل  قبط  ملق  یتارباخمو 6 یطابترا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003274000138 زاین :  هرامش 

سرگاز نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 1/1 رطق  PVC قیاع سنج  علق  شکور  اب  سم  یداه  سنج   mm 0/6 یداه رطق  اب  هتشر  ود  یتارباخم  میس  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم 
رتم 6 دادعت : 

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

دشابیم یراک  زور  هطوبرم 60 سانشراک  داتو  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  رابنا  هب  لاسراو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163428574 دامرف لصاح  سامت  قاحسب  ینف  سانشراک  نفلتاب  زاین  تروصرد 

6481941464 یتسپ :  دک  رذآ ،  مراهچ  یادهش  نامتخاس  - نهآ هار  نادیم  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42692106-061  ، 42692690-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42629507-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یرازگراب   یرازگراب تسیل   تسیل قبط   قبط ملق   ملق 66 یتارباخمو   یتارباخمو یطابترا   یطابترا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757
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یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم   :: 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 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

6151931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب  یم  یعقاو  ریغ  یباختنا  تمدخ  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 (( دوجوم تخاسریز  زا  ینابیتشپ  یتنارتنیا و  دناب  یانهپ  دیرخ  تمدخ (( :  حرش 

1101000341000035 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  یعقاو  ریغ  یباختنا  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 (( دوجوم تخاسریز  زا  ینابیتشپ  یتنارتنیا و  دناب  یانهپ  دیرخ  تمدخ (( :  حرش 

3818146851 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  هرامش 2  نامتخاس  ناتسلگ ، یوک  سدق ، راولب  کارا ، کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691025-086  ، 33678631-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33678633-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوجوم دوجوم تخاسریز   تخاسریز زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتنارتنیا   یتنارتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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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 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6152016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یاضاقت 3161810343  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202001123 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEDA 1615 لدم  GHz 15 سناکرف  16E1 و Ethernet یدورو عون  ویوورکام  لاتیجید  هطقن  هب  هطقن  هلر  ویدار  الاک :  مان 
رواخ

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو هکبش  تازیهجت  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000725 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نژیو ادیو  هدننک  هضرع  عجرم   Aztech یتراجت مان   WL556E لدم سلریاو  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 5959

سلریاو سلریاو هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  دشاب .  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  ددع  تینوی 12  کر 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000187 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 قمع  U 16 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدابآریخ 09125322710 سدنهم  یاقآ  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ربرب   قبطنم   قبطنم ددع   ددع   1212 تینوی   تینوی کرکر  99   ناونع : : ناونع 6161
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: 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 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

6152083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم دوجوم  هناماس  تسویپرددادرارق  سیون  شیپ  قبط  نارهت  رتفد  تنرتنیارظندروم  تمدخدشاب  یم  هباشم  یتامدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101092410001316 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا تروص   تروص هبهب   داسرا ، ، داسرا   2 020 MbpsMbps وو تفایرد   تفایرد   2020 MbpsMbps تعرس   تعرس اباب   تنرتنیا   تنرتنیا یناهی   یناهی هکبووش   هکبووش هبهب   هفرطود   هفرطود لاصتا   لاصتا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع
ربتعم ربتعم   IPIP ددع   ددع   44 هارمه   هارمه هبهب    ) ) DedicatedDedicated))

6262
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رفیر ریغ  دنبکآ و  - لصا ) یرون ربیف  هب  لاصتا  تیلباق  اب   CBS-25024F-P-4G وکسیس  POE تروپ نیبرود 24  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001325000049 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( رفیر ریغ  دنبکآ و  - لصا ) یرون ربیف  هب  لاصتا  تیلباق  اب   CBS-25024F-P-4G وکسیس  POE تروپ نیبرود 24  هکبش  چوس  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش ریاس  تسویپ  هب  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  نودب  اهتکرش  طسوت  هدش  هیارا  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5134916593 یتسپ :  دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  یلمکناب  بعش  روما  هرادا  ادهش -  نادیم  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35265999-041  ، 35231362-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230555-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس   POEPOE  تروپ تروپ نیبرود  2424   نیبرود هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 6363
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 20 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تالآ  قاری  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000217 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  رد  ینف  تاصخشمو  تمیق  تاصخشم  گرب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1,050 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104500-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون ربیف   ربیف تالآ   تالآ قاری   قاری دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

55 هرامش   هرامش بآبآ   هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت یلقث ) ) یلقث  ) ) رتمولف رتمولف شور   شور هبهب   کیرفرورلک   کیرفرورلک قیرزت   قیرزت متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 6565
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هرامش 5 بآ  هناخ  هیفصت  یلقث )  ) رتمولف شور  هب  کیرفرورلک  قیرزت  متسیس  یزاسهب  یزاسزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000380 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
یقرب ریش  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

طسوتم ژاتلو  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
یسیطانغم تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

درب لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

UPS یرارطضا هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
دنمشوه تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

PVC یکیتسالپ هلول  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
CPVC یتعنص هلول  الاک :  مان 

مرگولیک 50 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

یسم میس  الاک :  مان 
رتم 30 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تسویپ  هباشم  یاهدک  ناریا  اب  هارمه  ینف  تاصخشم.دشاب  یم  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  ساسا  رب  هناماس  تمیق  تسیل  بیترت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدقم 09220768679 ینایدمحا  یاقآ  بانج  ینف  تالاوس  هب  خساپ  تهج  سامت  هرامش.دشاب 

.ددرگ ءاضما  رهم و  امتح  تسویپ  تمیق  داهنشیپ 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88952990-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت هاگشناد  یزکرم  هناخباتک   :: 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

6152267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10 دادعت  = اتاس اتید  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
5 دادعت = اتاس قرب  لیدبت 
5 دادعت = وی یپ  یس  نف 

1 دادعت = گرزب یلوپمآ  نوکیلیس  ریمخ 
1 دادعت  = کیفارگد تراک 
5 دادعت = سویاب یرطاب 

1201095376000014 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  دانسا  زکرم  یزکرم و  هناخباتک  هدننک :  رازگرب 

10 دادعت  = اتاس اتید  لباک  - 
5 دادعت = اتاس قرب  لیدبت 
5 دادعت = وی یپ  یس  نف 

1 دادعت = گرزب یلوپمآ  نوکیلیس  ریمخ 
1 دادعت  = کیفارگد تراک 
5 دادعت = سویاب یرطاب 

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

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415514176 یتسپ :  دک  دانسا ،  زکرم  یزکرم و  هناخباتک  نارهت -  هاگشناد  یزکرم  سیدرپ  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 61112802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66495388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سویاب سویاب یرطاب   یرطاب کیفارگد -  -  کیفارگد تراک   تراک گرزب - - گرزب یلوپمآ   یلوپمآ نوکیلیس   نوکیلیس ریمخ   ریمخ ویوی - - یپیپ   یسیس   نفنف   قرب -  -  قرب لیدبت   لیدبت اتید -  -  اتید لباک   لباک ناونع : : ناونع 6666
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نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخاشرس قیرط  زا  هفرط  ود  تروص  هب  ینتم  مایپ  لاسرا  تفایرد و  تهج  هوبنا ، ینتم  هاتوک  مایپ  لوصحم  شورف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تامدخ  حرش  قباطم   10001522 هرامش

1101094566000094 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

حرش قباطم   10001522 هرامش هخاشرس  قیرط  زا  هفرط  ود  تروص  هب  ینتم  مایپ  لاسرا  تفایرد و  تهج  هوبنا ، ینتم  هاتوک  مایپ  لوصحم  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تامدخ 

1989814993 یتسپ :  دک  کالپ 18 ،  - ورسخانف ناردارب  نابایخ  شیرجت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22756988-021  ، 22756987-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22756987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6151143 تامدخ  دحاو  هرجنپ  یزاس  هدایپ  هحفص 9)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس6151383 هریخذ  تازیهجت  تینما  هکبش و  هرواشم  هحفص 9)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6151424 - ولبات میرف  بآ - هناخ  هیفصت  لرتنک  دنمشوه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تاودا و  هیهت 
...و کیتاموتا  دیلک 

هحفص 21) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6151465(B2C و B2B  ) گنیتکرام لاتیجید  تامدخ  هحفص 9)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهکرهش6151832 تکرش  یرادا  نامتخاس  زینشت و  یتعنص  کرهش  تهج  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و 
تسویپ لیاف  قبط  یتعنص 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6151950- یندچ شک  نش  پمپ  زاف و  کت  چنیا  شک 1  فک  پمپ  دیرخ  هزیناولاگ - گنیتیرک  دیرخ 
یندچ هکلف  ریش  دیرخ 

هحفص 21) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هخاشرس هخاشرس قیرط   قیرط زازا   هفرط   هفرط ودود   تروص   تروص هبهب   ینتم   ینتم مایپ   مایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد تهج   تهج هوبنا ، ، هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ لوصحم   لوصحم شورف   شورف ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قباطم   قباطم   1000 15221000 1522 هرامش هرامش
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ینامزاس6152116 نما  طابترا  سیورس  هحفص 9)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6152408 ( یدیشروخ یا و  هراتس  نلآ  راچآ  نیبرود -  رتست  یرزیل -  رتم  تالآرازبا ( ملق  هحفص 68)دیرخ 3  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6152438 طخرب  لاسرا  شیالاپ  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  تاعطق ،  نیمات   ، دیرخ
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  یرامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 58) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154172 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ولبات تخاس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/10/26 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ولبات ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 6868
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هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6151147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یتنس 200  یا  هناوتسا  دنب  هارو  رالوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050033000047 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  هقطنم 1  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیفارت لرتنک  هناوتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یسررب  لباق  یتنس )  یا  هناوتسا  دنب  هارو  رالوب   ) زاین دروم  یالاک  ساسارب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4654567866 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  هاراهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38237020-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242326-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 00200 یتنس   یتنس یایا   هناوتسا   هناوتسا دنب   دنب هارو   هارو رالوب   رالوب ناونع : : ناونع 6969
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جوسای یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریمعت ، بصن ، دیرخواه عطاقت  رد  یگدننارو  ییامنهار  یاهغارچ  یزاس  دنمشوه  یرادهگنو  بصن  ، ریمعت ، دیرخ مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادناتسا نادیمرد  یکیفارت  یاه  نیبرود  یرادهگنو 

1101005697000097 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جوسای یرادرهش  هناخ  ریبد  لیوحت  یکیزیف  تروصب  تمیق  داهنشیپ  تلهم  مامتا  زا  لبق  داتس  هناماس  یوررب  یراذگراب  رب  هوالع  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ( هر ) ینیمخ ماما  یرتم  تصش  رد  عقاو 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221019-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهگنو یرادهگنو ریمعت   ریمعت ،، بصن بصن ،، دیرخواه دیرخواه عطاقت   عطاقت ردرد   یگدننارو   یگدننارو ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه یرادهگنو   یرادهگنو بصن   بصن ،، ریمعت ریمعت ،، دیرخ دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
یرادناتسا یرادناتسا نادیمرد   نادیمرد یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه نیبرود   نیبرود

7070
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تشر یرادرهش   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  رهش  حطس  یاهاکتعرس  یزیمآ  گنر  یرادهگن و  ریمعت ،  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000043 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  رهش  حطس  یاهاکتعرس  یزیمآ  گنر  یرادهگن و  ریمعت ،  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رهش حطس   حطس یاههاک   یاههاک تعرس   تعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7171

تسب تسب وو   هرهم   هرهم وو   جیپ   جیپ وو   هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 7272
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تسب  هرهم و  جیپ و  هیاپ و  اب  هارمه  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 09166807100 اب  رت  لماک  تاصخشم  زا  عالطا  تهج 

1101094840000240 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس ورملاس   cm 60 زمرق یا  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   in 2 رطق  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نلیتا  یلپ  سنج   450x600x1050 mm زیاس یکیفارت  ینمیا و  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   AT-WE14 لدم  80x80 cm زیاس یعبرم  لکش  هفرطود  ریسم  لرتنک  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   AT-WE13 لدم  80x80 cm زیاس یعبرم  لکش  هفرطکی  ریسم  لرتنک  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-22122 دک  60x60 cm زیاس یبآ  عبرم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
کیرتکلا سامت  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 10  یدنب  هتسب  عون   mm 16 زیاس یگناخ  یتعنص و  قرب  لانیمرت  الاک :  مان 

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

نادنکوج یبجر  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   ARRI یتراجت مان   cm 35 زیاس درادناتسا  رطخ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.312 دک  cm 75 زیاس  PA سنج یسدنهم  هدر  گنربش  یعاجترا  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

راک مات  شزادرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TKP-300 لدم لاتیجید  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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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هاکیب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدیدرگ تسویپ  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  هیلک  *

.دشاب یم  یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا  *
.ددرگ جرد  دیاب  تسیل  قبط  اه  تمیق  * 

1101093214000014 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  هاکیب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هداج نارجات  هدننک  هضرع  عجرم  مشیربا  هداج  نارجات  هدنزاس  عجرم  اکیفارت  یتراجت  مان   TRAF30001 لدم ناوخ  کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 
مشیربا

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدیدرگ تسویپ  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  هیلک  *

.دشاب یم  یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا  *
.ددرگ جرد  دیاب  تسیل  قبط  اه  تمیق  * 

7991115355 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  راولب  - هاکیب یرادرهش  نامتخاس  - هاکیب - نادور ناتسرهش  نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 4287097-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4287097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ هرامش   هرامش صیخشت   صیخشت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373
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ناولا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناولارهش یراسور  هدایپ  هژورپ  تهج  ییا 40*40  هربیو  ینتب  شوپفک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090133000008 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ناولا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمحم دازرف  هدننک  هضرع  عجرم   cm 2 تماخض  40x40 cm داعبا یا  هربیو  کازوم  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6476188754 یتسپ :  دک  ناولا ،  یرادرهش  تیالو  راولب  ناولا  رهش  شوش  ناتسزوخ  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42893600-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42893744-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یرامش  ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  تاعطق ،  نیمات   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  نانمس 

1101004449000120 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.ددرگ یراذگراب  ءاضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف  .ددرگ  یراذگراب  ددجم  لیمکت و  اهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییا ییا هربیو   هربیو ینتب   ینتب شوپفک   شوپفک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

رورس رورس هبهب   یرامش   یرامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا شیالاپ   شیالاپ یروآ ،  ،  یروآ عمج   عمج یرادهگن ،  ،  یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ تاعطق ،  ،  تاعطق نیمات   نیمات  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
تاعالطا تاعالطا عیمجت   عیمجت هناماس   هناماس یزکرم   یزکرم

7575
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرامشددرت6151497 هناماس  ینابیتشپ 6  بصن و  ، هحفص 21)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6151950- یندچ شک  نش  پمپ  زاف و  کت  چنیا  شک 1  فک  پمپ  دیرخ  هزیناولاگ - گنیتیرک  دیرخ 
یندچ هکلف  ریش  دیرخ 

هحفص 21) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشناریا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسیرورت  دض  یکیلوردیه  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101090327000022 زاین :  هرامش 
رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیرورت  دض  یکیلوردیه  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا 

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: 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

یتسیرورت یتسیرورت دضدض   یکیلوردیه   یکیلوردیه دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 7676
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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 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

6151893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  میرف (  هارمه  هب  یتسد  برد  مزیناکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000401 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN580698 لدم راکدوخ  هرجنپ  برد و  دیلک  لماک  مزیناکم  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

09153751153 /  09366107762  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک 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

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

میرف میرف هارمه   هارمه هبهب   یتسد   یتسد برد   برد مزیناکم   مزیناکم ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام 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

6151957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  اقیقد  ینفد -   - یا هغیت   - یراحتنا دض  ( یرتم 4  ) دنبهار هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  یرادیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000202 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  تامدخ  و  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) الاک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  دیدزاب 

تعاس 10:00 هبنش  زور  دیدزاب 1401/11/01 خیرات 
01133718806: هاگدورف سامت  هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: 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

(( یرتم یرتم 44  ) ) دنبهار دنبهار هاگتسد   هاگتسد   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6152074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشمو تسیل  ساسارب  یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  ناونع 2  تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف 

1101091378000373 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6151147 یتنس 200  یا  هناوتسا  دنب  هارو  هحفص 58)رالوب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یاه  سیدرپ روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6151140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  تسیل  قباطم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091817000031 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   NX4S1 لدم یتینما  یلرتنک و  یاه  متسیس  تازیهجت و  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

داگراساپ دنمشوه  تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لحم رد  لیوحت  تسیل  قباطم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم  میرم  لگ  تسب  نب  میهاربا  هدازهاش  یوک  رذآ  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8134796685 : 

32373638-031  ، 32374638-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32374632-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ چپ  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000444 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
CISCISG 360-10-P لدم هکبش  چیئوس  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  54 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما وو   یلرتنک   یلرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس وو   تازیهجت   تازیهجت هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 8080

لنپ لنپ چپچپ   وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست شورف ، زا  سپ  تامدخ  لاس  رازفا و 5  طابترا  سراپ  هام  لقادح 24  یتناراگ  اب  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   ip نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، الاک لاسرا  نامز  زا  ههام  کی 

1201096123000009 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

تروص رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هپس ، کناب  اب  یراکمه  هقباس  الاک ، لاسرا  نامز  زا  ههام  کی  هیوست  - 
.ددرگ یم  لطاب  یلاسرا  روتکاف  شیپ  اب  یتسویپ  تاصخشم  تریاغم 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  84 دادعت : 

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

یم یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هپس ، کناب  اب  یراکمه  هقباس  الاک ، لاسرا  نامز  زا  ههام  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لطاب  یلاسرا  روتکاف  شیپ  اب  یتسویپ  تاصخشم  تریاغم  تروص  رد  .دشاب 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ipip نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  طیارش  گرب  قبط 5 ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000380 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  لوبق  دروم  هطوبرم  سانشراک  داتابراک  ماجنا  دشاب 2- یم  راکنامیپ  هدهع  هب  لقن  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  -3

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف طیارش   طیارش گرب   گرب 55 قبط   قبط ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 8383
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارادامن  هعجارم  هدش  دیق  تسویپ  تسیلرد  مهم  تاکنو  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101095143000468 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کیسالک  یتراجت  مان  ناراک  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   Alpha لدم تقرس  مالعا  متسیس  میس  اب  زمرق  نودام  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زادعب  باسح  هیوست  یئاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهم نایک  یاقآ  هرامشاب 090222227997  لحارم  یمامت  یگنهامه  یراک  زور  تسارح 30 ینف  سانشراک  دیئاتو 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرس تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس میس   میس اباب   زمرق   زمرق نودام   نودام یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 8484
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقباس شورف ، زا  سپ  تامدخ  لاس  رازفا و 5  طابترا  سراپ  هام  لقادح 24  یتناراگ  اب  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   ip نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هپس کناب  اب  یراکمه 

1201096123000008 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

، الاک لاسرا  نامز  زا  ههام  کی  هیوست  شورف ، زا  سپ  تامدخ  لاس  رازفا و 5  طابترا  سراپ  هام  لقادح 24  یتناراگ  اب  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   ip نیبرود - 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هپس ، کناب  اب  یراکمه  هقباس 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  37 دادعت : 

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

یم یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هپس ، کناب  اب  یراکمه  هقباس  الاک ، لاسرا  نامز  زا  ههام  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لطاب  یلاسرا  روتکاف  شیپ  اب  یتسویپ  تاصخشم  تریاغم  تروص  رد  .دشاب 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ipip نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاشنامرک دمحم  رتکد  ناتسرامیب  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ،  ءاهب  مالعتسا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030096000101 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخس داریا  عفر  تباب  غلبم.دشاب  یم  تخادرپ  لباق  ناتسرامیب  تسایر  روتسد  ابو  ناتسرامیب  تسارح  مرتحم  لوئسم  دیئاتزا  سپ  لک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  لیذ  تامدخ  حرش  اب  قباطم  هنایهام  هناریگشیپ  لماک  سیورس  کی  زین  دادرارق و  یط  رد  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاشنامرک یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ریمعت ،  ،  ریمعت ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 8686
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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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکارب یزادنا و  هار  بصن  هارمه و  هبددع  ود   ITR هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000470 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامز تراجت  نیرفآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-OPT14-L22 لدم هتسبرادم  نیبرود  صوصخم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هاگشنادرابنا  ات  لاسرا  هنیزه  - تسویپ مرف  قبط  - تکارب یزادنا و  هار  هارمه و  هبددع  ود   ITR هتسبرادم نیبرود  - دشای بم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07132122007 ددرگ - تبث   http://harasat.sums.ac.ir هاگشناد یروانف  تسارح و  تیاسرد  دیاب  تکرش  - دشابیم هدنشورف  هدهع 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یرادهگن  سیورس و  هلاسکی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000477 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناهاوخداد 02161023161 مناخراکرس  اهدادرارق  روما  سانشراک  اب  سامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکارب تکارب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   هارمه   هارمه هبددع   هبددع ودود     ITRITR هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8787

هتسب هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 128 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zb9btsbbmfzgx?user=37505&ntc=6151642
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6151642?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pz48vfm7z83m4?user=37505&ntc=6151669
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6151669?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  هب   HP رورس تیاسلیام و  هتسب  رادم  نیبرود  طسوتم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  لیاف 

*** دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  ***
1101003865000030 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c5364pb لدم یتظافح  یاه  متسیس  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c5375epb لدم یتظافح  یاه  متسیس  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ایمیک هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c8262-fpb لدم یتظافح  یاه  متسیس  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  حرش  هب   HP رورس تیاسلیام و  هتسب  رادم  نیبرود  طسوتم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  لیاف 

*** دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  ***

6931897396 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  ماما -  یبونج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330366-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب     HPHP  رورس رورس وو   تیاسلیام   تیاسلیام هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود طسوتم   طسوتم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
*** *** دشاب دشاب یمیم   یمالسا   یمالسا هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا لحم   لحم زازا   تخادرپ   تخادرپ *** ***

8989
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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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110135  هرامش  ویارد ) پات  نیبرود  لباک  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985008648 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   DLC-HD30P لدم نیبرود   HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماعریدم یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  ویارد ) پات  نیبرود  لباک  / 0110135 یاضاقت  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود   HDMIHDMI لباک   لباک ناونع : : ناونع 9090
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ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6151748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  همیمض  لیاف  ات  ود  دینک  تقد   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تسویپ یاهلیاف  حرش  هب  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000223 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

نانیرفآ ون  نایرآ  یناگرزاب  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   V5413-A3024SB لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یم  تیولوا  رد  ناهفصا  ناتسا  هدننک  نیمات 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تباث تباث ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  زینشت و  یتعنص  کرهش  تهج  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001168000090 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

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

لصاح سامت  هرامش 09134844402 اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  رظان  داتو  راک  مامتا  زا  دعب  تخادرپ  تسیمازلا  همیب  باسح  اصافم  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف

8818613337 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  ناماس - هزاورد  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233703-038  ، 32229960-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227458-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یتعنص   یتعنص یاهکرهش   یاهکرهش تکرش   تکرش یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس وو   زینشت   زینشت یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش تهج   تهج نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9292
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ناتسا دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 23  هب  تسویپ  لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هتسبرادم  نیبرود  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090878000093 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 23 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام ینف 3 سانشراک  دات  یزادنا و  هار  بصنزا و  سپ  تخادرپ   / دهشم هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  رابنا  رد  ناگیار  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185684538 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  بنج  دابانس -  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38450014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38415222-051 :: 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

هاگتسد هاگتسد دادعت  2323   دادعت هبهب   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9393
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ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 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

6151970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوراف کرام  ینوریب  نیبرود  ددع  دیرخ 20  ضیوعت -  یتناراگ  ام - سانشراک  دیئات   - ناگرگ ناگیار  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هزور لیوحت 7  - Fnd-bm-V W158 P.t z s لدم

1101003681000043 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  داگراساپ  رصع  نایناریا  رف  هدنزاس  عجرم   PHAROS یتراجت مان   FIC SA MD 431 لدم  dome هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرام تلاب )  ینوریب (  نیبرود  ددع  دیرخ 20  ضیوعت -  یتناراگ  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ناگرگ -  رابنا  ناگیار  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - هزور لیوحت 7  - Fnd-bm-V W158 P.t z s لدم سوراف 

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230054-017 :: 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

سوراف سوراف کرام   کرام ینوریب   ینوریب نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2 020 دیرخ   دیرخ ضیوعت -  -  ضیوعت یتناراگ   یتناراگ امام - - سانشراک   سانشراک دیئات   دیئات  - - ناگرگ ناگرگ ناگیار   ناگیار لیوحت   لیوحت هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
 - - هزور هزور لیوحت  77 لیوحت  -  - Fnd-bm-V W158 P.t z sFnd-bm-V W158 P.t z s لدم   لدم

9494
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ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 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

6151981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرام یلخاد  نیبرود  ددع  دیرخ 80  ضیوعت -  یتناراگ  ام - سانشراک  دیئاتاب  ناگرگ -  رابنا  ناگیار  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هزور لیوحت 7  - flc.SA.MD431 لدم سوراف 

1101003681000042 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  داگراساپ  رصع  نایناریا  رف  هدنزاس  عجرم  سوراف  یتراجت  مان   FNV-BM-VW1580P.TZS لدم هکبش  تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 80 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرام ماد )  یلخاد (  نیبرود  ددع  دیرخ 80  ضیوعت -  یتناراگ  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ناگرگ -  رابنا  ناگیار  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - هزور لیوحت 7  - flc.SA.MD431 لدم سوراف 

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230054-017 :: 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

کرام کرام یلخاد   یلخاد نیبرود   نیبرود ددع   ددع   8080 دیرخ   دیرخ ضیوعت -  -  ضیوعت یتناراگ   یتناراگ امام - - سانشراک   سانشراک دیئاتاب   دیئاتاب ناگرگ -  -  ناگرگ رابنا   رابنا ناگیار   ناگیار لیوحت   لیوحت هباشم -  -  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
 - - هزور هزور لیوحت  77 لیوحت  -  - flc .SA.MD431flc .SA.MD431 لدم   لدم سوراف   سوراف

9595
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6152038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارشو تسیل  قبط  ) هام یسوموباو 5  سابعردنب  هاگدورف  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  زا  ینابیتشپو  یرادهگن  ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101004361000092 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386015  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشابیم یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  طیارش  هیلک  تیاعر 
هدش رکذ  یاههاگدورف  یرادهگن  ینابیتشپ و  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارشو طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط )) هام هام   55 یسوموباو   یسوموباو سابعردنب   سابعردنب هاگدورف   هاگدورف هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس زازا   ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ،، سیورس سیورس ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ

9696
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6152110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

X-Rite i1 Displar pro هاگتسد ددع  دادعت 1  یتساوخرد  مالقا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000414 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-3432 لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

نیمات هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم 3- یمازلا  روتکاف  ریز  ربتعم  یتناراگ  جردوابش  هرامشو  یمسر  روتکاف  یراک 2- هام  کیالاک  هجو  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک 

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9797
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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 07 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  یدیشروخ )  یا و  هراتس  نلآ  راچآ  نیبرود -  رتست  یرزیل -  رتم  تالآرازبا ( ملق  دیرخ 3  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 3067810379

1101093202001126 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگن ایرآ  ناماس  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA یتراجت مان   D3A لدم یرزیل  یهاگراک  رتم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یوجگنج لضفلاوبا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUN WEI TRADING هدنزاس عجرم   TFT 3.5 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رتست  الاک :  مان 

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

یدهم رازبا   2B1101300 لدم  10x200 mm زیاس میداناو  مرک  دالوف  لکش   L تاتسا هتسد  اب  نلآ  راچآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

تسویپ هئارا و  مدع  هام –  یتخادرپ 2  دوش -  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا  – هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم یرادیرخ  الاک  دحاو  زاین  مالعا  ساسارب  اضاقت  دشابیم  – فارصنا  هلزنم  هب  ناریا  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: 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

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

یرامشددرت6151497 هناماس  ینابیتشپ 6  بصن و  ، هحفص 21)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ6151596 کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 58)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاعالطا6152438 طخرب  لاسرا  شیالاپ  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  تاعطق ،  نیمات   ، دیرخ
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  یرامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 58) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6151084CISCO Access Point(37 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

 ( ( یدیشروخ یدیشروخ وو   یایا   هراتس   هراتس نلآ   نلآ راچآ   راچآ نیبرود -  -  نیبرود رتست   رتست یرزیل -  -  یرزیل رتم   رتم تالآرازبا ( ( تالآرازبا ملق   ملق دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دض6151874 لباک  عبرم (  رتم  تحاسم 6  هب   ups قاتا تهج  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
لنپ لرتنک  عون  هدننک  مالعا  یتراک -  میس  هدننک  نفلت  روتکتد -  قیرح  - مالعا  متسیس  قیرح 

 ( قیرح مالعا 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لباک6152071 تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر  هحفص 28)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اکینورتآ6152122 قیرح / مزاول   / یناشنشتآ درب   / یکیرتکلا هعطق  یکینورتکلا / هحفص 28)درب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6152139 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 28)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سلریاو6152018 هکبش  تازیهجت  هعومجم  هحفص 37)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6151501 ینف  طیارش  گرب  قبط 5 ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن  هحفص 68)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6151596 کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 58)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  د.آ.م .  گنیجیپ  هناخنفلت و  تاروما  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030096000100 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : لماش یزور  هنابش  تروصب  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  یشزومآ  زکرم  گنیجیپ  هناخنفلت و  هب  طوبرم  تاروما  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاس 61516601401 رد  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  د.آ.م .  گنیجیپ  هناخنفلت و  تاروما  هحفص 87)دادرارق  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرامشددرت6151497 هناماس  ینابیتشپ 6  بصن و  ، هحفص 21)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6152438 طخرب  لاسرا  شیالاپ  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  تاعطق ،  نیمات   ، دیرخ
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  یرامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 58) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

140 1140 1 لاس   لاس ردرد   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد د.آ.م .  .  د.آ.م گنیجیپ   گنیجیپ وو   هناخنفلت   هناخنفلت تاروما   تاروما دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 9999

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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تالحم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دض برد  عبرم و  رتم  یبیرقت 20  ژارتم  هب  فانک  سنج  زا  قیرح  دض  راوید  بصن  لماش  قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یزاسادج  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح

1101090115000008 زاین :  هرامش 
تالحم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رتم 20 دادعت : 

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

قیرح دض  برد  عبرم و  رتم  یبیرقت 20  ژارتم  هب  فانک  سنج  زا  قیرح  دض  راوید  بصن  لماش  قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یزاسادج   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قرب  قاتا  هب  هطوبرم  قرب  یاهولبات  یزکرم و  سا  یپ  وی  هاگتسد  لاقتنا  - 

.دشاب اتفا  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  تکرش  - 

3781199681 یتسپ :  دک  دیحوت ،  نادیم  شبن  تثعب  یوک  تالحم   تالحم ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43242301-086  ، 43232633-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226901-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   برد   برد وو   عبرم   عبرم رتم   رتم   2 020 یبیرقت   یبیرقت ژارتم   ژارتم هبهب   فانک   فانک سنج   سنج زازا   قیرح   قیرح دضدض   راوید   راوید بصن   بصن لماش   لماش قرب   قرب قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسادج   یزاسادج ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6152066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  یناشن  شتآ  یتایلمع  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( راولشو نشپاک  )

: تاصخشم اب 
سکتاویورپ هیال  یاراد 

یا همروس  گنر 
مرگ  260  : هچراپ نزو 

1101093878000002 زاین :  هرامش 
درکرهش ینمیا  تامدخو  یناشن  شتا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   VIKING یتراجت مان   L زیاس  PS1000 لدم یتنزرب  فیک  سکمون  سنج  یتایلمع  یناشن  شتآ  سابل  الاک :  مان 
شتآ هناخ  بارس  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  هناخ  بارس 

هتسب 36 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

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

قیرح ءافطا  یناشن  شتآ  یتایلمع  سابل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( راولشو نشپاک  )

: تاصخشم اب 
سکتاویورپ هیال  یاراد 

یا همروس  گنر 
مرگ  260  : هچراپ نزو 

یا همروس  گنر  هب  یناشن  شتآ  یتایلمعراولشو  نشپاک  تسد   36 دادعت هب 

 : یتسپ دک  یناشن ،  شتا  نامزاس  ینیبم -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  هیرظنم -  کرهش  درکرهش  -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816773916

33365058-038  ، 33365057-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365056-038 :: 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

(ت2)6151053 نایواک - هیروح - یناقلاط - ششوپ - مدقم - رهم یاه  تسپ  در  قیرح  نالعا  متسیس  هحفص 28)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6151704 افطا  مالعا و  متسیس   Sensepoint XCD هحفص 28)روسنس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ژارتم6151792 هب  فانک  سنج  زا  قیرح  دض  راوید  بصن  لماش  قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یزاسادج 
قیرح دض  برد  عبرم و  رتم  یبیرقت 20 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یناشن   یناشن شتآ   شتآ یتایلمع   یتایلمع سابل   سابل 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

دض6151874 لباک  عبرم (  رتم  تحاسم 6  هب   ups قاتا تهج  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
لنپ لرتنک  عون  هدننک  مالعا  یتراک -  میس  هدننک  نفلت  روتکتد -  قیرح  - مالعا  متسیس  قیرح 

 ( قیرح مالعا 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشنشتآ6151883 قیرح  ئافطا  مالعا و  متسیس  ردناپسکا  هحفص 28)لوژام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6152066 ءافطا  یناشن  شتآ  یتایلمع  هحفص 7)سابل  قیرح  ( قیرح

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

لباک6152071 تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر  هحفص 28)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اکینورتآ6152122 قیرح / مزاول   / یناشنشتآ درب   / یکیرتکلا هعطق  یکینورتکلا / هحفص 28)درب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6152139 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 28)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6152176 ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  هحفص 28)لزان  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا6151332 یحاون  زا  یکی  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دض6151874 لباک  عبرم (  رتم  تحاسم 6  هب   ups قاتا تهج  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
لنپ لرتنک  عون  هدننک  مالعا  یتراک -  میس  هدننک  نفلت  روتکتد -  قیرح  - مالعا  متسیس  قیرح 

 ( قیرح مالعا 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لباک6152071 تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر  هحفص 28)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6151733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تقرس  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091836000112 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص هنایار  زر  هدننک  هضرع  عجرم  ساپ  یج  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون  وردوخ  تینما  ینمیا و  دربراک  لدم 3021  یا  هراوهام  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
ددع 33 دادعت : 

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

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یراکریمعتراولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234303-084  ، 32235800-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235824-084 :: 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

تقرس6151733 نالعا  هحفص 91)متسیس  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تقرس تقرس نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000781 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیبرود رواک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 103103
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک تاصخشم  قبط  هریدم  تایه  تیریدم و  هزوح  لک  هرادا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000569 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نفورکیم ددع  هس  ، یرتم تینوی 15 و 20  رواپ  هب  نفورکیم  لاصتا  ود  هدننک و  تکرش  تشه  یارب  کیمانیادریب  لاصتا  لباک  یزیمور ، سکاب  ددع  ود  - 

ددجم بصن  اه و  سکاب  اه و  نفورکیم  ندرک  زاب  یزاغ GM314Q و  هلک  اب  هارمه  هدننک  تکرش  کیمانیادریب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

ناقهد یاقآ   02135913588: دیدزاب یگنهامه و  نفلت 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رد6151178 یگدننارو  ییامنهار  یاهغارچ  یزاس  دنمشوه  یرادهگنو  بصن  ، ریمعت ، دیرخ مالعتسا 
یرادناتسا نادیمرد  یکیفارت  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ریمعت  ، بصن ، دیرخواه عطاقت 

هحفص 58) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لنپ6151373 چپ  هحفص 68)چیئوس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6151401ip هحفص 68)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6151501 ینف  طیارش  گرب  قبط 5 ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن  هحفص 68)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6151582ip هحفص 68)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هسهس ،، یرتم یرتم   2020 وو     1515 تینوی   تینوی رواپ   رواپ هبهب   نفورکیم   نفورکیم لاصتا   لاصتا ودود   وو   هدننک   هدننک تکرش   تکرش تشه   تشه یارب   یارب کیمانیادریب   کیمانیادریب لاصتا   لاصتا لباک   لباک یزیمور ، ، یزیمور سکاب   سکاب ناونع : : ناونع
ددجم ددجم بصن   بصن وو   اهاه   سکاب   سکاب وو   اهاه   نفورکیم   نفورکیم ندرک   ندرک زاب   زاب وو     GM314QGM314Q یزاغ   یزاغ هلک   هلک اباب   هارمه   هارمه هدننک   هدننک تکرش   تکرش کیمانیادریب   کیمانیادریب نفورکیم   نفورکیم ددع   ددع

104104
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناوخ6151596 کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 58)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تکارب6151642 یزادنا و  هار  بصن  هارمه و  هبددع  ود   ITR هتسبرادم هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6151669 رادم  هحفص 68)یاهنیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6151689 .تسویپ  لیاف  حرش  هب   HP رورس تیاسلیام و  هتسب  رادم  نیبرود  طسوتم  دیرخ 
*** دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ   *** .دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6151720  HDMI هحفص 68)لباک هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6151736 هحفص 9)رواک  نیبرود  ( نیبرود

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

تباث6151748 ماد  هتسب  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نفورکیم6151799 لاصتا  ود  هدننک و  تکرش  تشه  یارب  کیمانیادریب  لاصتا  لباک  یزیمور ، سکاب 
هلک اب  هارمه  هدننک  تکرش  کیمانیادریب  نفورکیم  ددع  هس  ، یرتم تینوی 15 و 20  رواپ  هب 

ددجم بصن  اه و  سکاب  اه و  نفورکیم  ندرک  زاب  یزاغ GM314Q و 

هحفص 9) نیبرود  ( نیبرود

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

یاهکرهش6151832 تکرش  یرادا  نامتخاس  زینشت و  یتعنص  کرهش  تهج  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و 
تسویپ لیاف  قبط  یتعنص 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لنپ6151847 چپ  هکبش - هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دادعت6151857 هب  تسویپ  لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هتسبرادم  نیبرود  هباشم  دک  ناریا 
هاگتسد  23

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع6151970 دیرخ 20  ضیوعت -  یتناراگ  ام - سانشراک  دیئات   - ناگرگ ناگیار  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا 
 - هزور لیوحت 7  - Fnd-bm-V W158 P.t z s لدم سوراف  کرام  ینوریب  نیبرود 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیرخ6151981 ضیوعت -  یتناراگ  ام - سانشراک  دیئاتاب  ناگرگ -  رابنا  ناگیار  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا 
 - هزور لیوحت 7  - flc.SA.MD431 لدم سوراف  کرام  یلخاد  نیبرود  ددع   80

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یسوموباو6152038 سابعردنب  هاگدورف  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  زا  ینابیتشپو  یرادهگن  ، سیورس
( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط  ) هام  5

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس6152108  POE تروپ نیبرود 24  هکبش  هحفص 37)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6152408 ( یدیشروخ یا و  هراتس  نلآ  راچآ  نیبرود -  رتست  یرزیل -  رتم  تالآرازبا ( ملق  هحفص 68)دیرخ 3  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Unity 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هکبش  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000192 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Unity 480Unity 480 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هکبش   هکبش لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس همدخاب 24   2000 لدم نت   7 ای ربالاب 5 نیمات  کارتفیل  حتف  38 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008654 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس همدخاب  2424   همدخاب ربالاب   ربالاب کارتفیل   کارتفیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باختنا تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، SSD تیاباگیگ یکینورتکلا 800  کسید  هاگتسد  دیرخ 40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ 

1101001017000711 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4-2SFXL-800 کسید دراه  الاک :  مان 
زیراک هدیا  نف و  هدننک 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدیدرگ هدیدرگ باختنا   باختنا تمیق   تمیق نالعا   نالعا تهجو   تهجو هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ، ، SSDSSD  تیاباگیگ تیاباگیگ   800800 یکینورتکلا   یکینورتکلا کسید   کسید هاگتسد   هاگتسد 4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا

107107
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس همدخاب 24   2000 لدم نت   7 ای ربالاب 5 نیمات  کارتفیل  حتف  37 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008652 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس همدخاب 24   2000 لدم نت   7 ای ربالاب 5 نیمات  کارتفیل  حتف  32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008651 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس همدخاب  2424   همدخاب ربالاب   ربالاب کارتفیل   کارتفیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 108108

هتعاس هتعاس همدخاب  2424   همدخاب ربالاب   ربالاب کارتفیل   کارتفیل ناونع : : ناونع 109109
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000145 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ACTIDATA هدنزاس عجرم   ACTIDATA یتراجت مان   actiNAS 800 لدم  NAS زاس هریخذ  الاک :  مان 

ناریا تعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

0916306545 .تسا تسویپ  ینف  تاصخشم  لیاف.تسا  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - nas :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001339000135 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6152309 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا  تخس  اهکسبید و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  یلصا  یساش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا  تخس  اهکسبید و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  یلصا  یساش  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
149,384,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   7,469,200,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک   ، 6715615468 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

NASNAS زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1101 10

رازفا رازفا تخس   تخس وو   اهکسبید   اهکسبید هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یلصا   یلصا یساش   یساش دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زاس6151202 هریخذ  هحفص 37)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزاس6151383 هریخذ  تازیهجت  تینما  هکبش و  هرواشم  هحفص 9)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6151557Unity 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هکبش  هحفص 95)لوژام  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هریخذ6151763 هکبش  ( OJT  ) ارجا نیح  شزومآ  یزادنا ، هار  بصن و  یحارط ، رب  تراظن  دادرارق 
یزاس یزاجم  تخاسریز  یناسرزورب  هداد و  زکرم  یشزادرپ  یزاس و 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتعاس6151807 همدخاب 24  ربالاب  کارتفیل  هحفص 95)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هباشم6151821 هدش  باختنا  دک  ناریا  ، SSD تیاباگیگ یکینورتکلا 800  کسید  هاگتسد  دیرخ 40
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا  تهجو 

هحفص 95) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6151822 همدخاب 24  ربالاب  کارتفیل  هحفص 95)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6151844 همدخاب 24  ربالاب  هحفص 95)کارتفیل  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6152084NAS زاس هحفص 95)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

اهکسبید و6152309 هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  یلصا  یساش  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رازفا تخس 

هحفص 95) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6151147 یتنس 200  یا  هناوتسا  دنب  هارو  هحفص 58)رالوب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسب6151354 هرهم و  جیپ و  هیاپ و  اب  هارمه  یگدننار  ییامنهار و  هحفص 58)مئالع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسیرورت6151741 دض  یکیلوردیه  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   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 " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسیرورت6151741 دض  یکیلوردیه  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6151957( یرتم 4  ) دنبهار هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  یاهمتسیسیرادیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم   HP SERVER DL 380G10 هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004163000076 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  رادیرخ  طیارش  الاک و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916813541 یتسپ :  دک  تلود ،  ناتسوب  بنج  یبونج -  تلاسر  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33610469-076  ، 33610430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33610430-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   HP SERVER DL 380G10HP SERVER DL 380G10 هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1121 12
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دنرم یرادرهش   :: 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   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6151194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  هدش  یراذگراب  مالعتسا  گرب  ربارب  ( LFF-G10-DL-380  ) یپ چا  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000147 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ندش  اضما  لیمکت و  زا  دعب  مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  کشمیدنا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  تهج  سکپرورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091200000068 زاین :  هرامش 

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
لانشنرتنیا تکور  هدننک  هضرع  عجرم  دک 7245  واگ  سکیورس  هدننکزاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تسویپ  تساوخرد  تسیلدشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لحمرد  یزادنا  هارو  بصناه  هنیزه  هیلک  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163410198 دوش گنهامه  یبارحم  سدنهمابرتشیب  عالطا  تهجدشاب  یم  یمازلا  هناماسرد  تمیقزیر  یراذگرابدشاب 

6481616976 یتسپ :  دک  ادهش ،  نابایخ  یاهتنا  رهش  ابیز  ادهش  یوک  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42651832-061  ، 42650003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42651830-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ربارب   ربارب ( ( LFF-G10 -DL-380LFF-G10 -DL-380  ) ) یپیپ چاچا   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

واگ واگ سکیورس   سکیورس هدننکزاب   هدننکزاب هاگنامرد - - هاگنامرد تهج   تهج سکپ   سکپ رورس   رورس ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

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

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

6151894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا ناتسرامیب  رد  لیوحت.دشاب  رادروخرب  الاب  تیفیک  زا.دشاب  ناریا  دیلوت  هدش  رکذ  یاهالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ههام کی  تخادرپ  وتکرش  هنیزه  اب  تاموزلم 

1101093935000025 زاین :  هرامش 
نارهت تیاده  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم داگراساپ  تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 TOCO لدم یکشزپ  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
MEDICAL ECONET هدنزاس

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

دیشلد هدننک  هضرع  عجرم   ICRCO یتراجت مان   CLARiTY PACS لدم یژولویدار   pacs رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یدیمع الیهس  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ET2400A لدم  ALL-IN-ONE PC هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تکرش هنیزه  اب  تاموزلم  رابنا  ناتسرامیب  رد  لیوحت.دشاب  رادروخرب  الاب  تیفیک  زا.دشاب  ناریا  دیلوت  هدش  رکذ  یاهالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  .ههام  کی  تخادرپ  و 

1949753113 یتسپ :  دک  تیاده ،  ناتسرامیب  لاچخی -  نابایخ  یاهتنا  کهلق - یهارود  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22567070-021  ، 22544173-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22541184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرقن   هرقن یکشم -  -  یکشم هنایار   هنایار سیک   سیک  -  - ALL- IN-ONE PCALL- IN-ONE PC  هنایار هنایار یژولویدار -  -  یژولویدار   pacspacs رورس   رورس یکشزپ -  -  یکشزپ بورپ   بورپ روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 115115
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون 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

6152277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یرطاب  زیلنآ و  یجنس و  مجح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005245 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارآ ناهج  راگن  دجم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DEHUI یتراجت مان   K-301 لدم یهاگشیامزآ  پیت  تپیپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

امزآ ملن  نایهار  هدننک  هضرع  عجرم   DLAB یتراجت مان  یددع  نتراک 1   L series لدم یهاگشیامزآ  نکرپ  تپیپ  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
عجرم  TGI هدنزاس عجرم   cc 20 مجح یا  هشیش  سنج   H ناملآ نازوا  درادناتسا  قباطم  ییابرهک  یدنب  هجرد  اب   AS سالک یهاگشیامزآ  هژوژ  تپیپ  الاک :  مان 

سراپ لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  هنایار  رورس  شک   DL380 G8 یرطاب الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

اتکی بط  ادنو  هدننک  هضرع  عجرم   CORNING یتراجت مان   ml 20 تیفرظ لدم 431488  یهاگشیامزآ   UF لیرتسا رتلیف  ارتلوا  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

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

دوش هداد  داهنشیپ  تسویپ  قبط  تاصخشم   :: 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

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

تسویپ6151119 رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم   HP SERVER DL 380G10 هاگتسد هحفص 101)کی  رورس  ( رورس

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

هناماس6151194 رد  هدش  یراذگراب  مالعتسا  گرب  ربارب  ( LFF-G10-DL-380  ) یپ چا  رورس  هحفص 101)دیرخ  رورس  ( رورس

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

واگ6151444 سکیورس  هدننکزاب  هاگنامرد - تهج  سکپ  هحفص 101)رورس  رورس  ( رورس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ   UFUF  لیرتسا لیرتسا رتلیف   رتلیف ارتلوا   ارتلوا هنایار -  -  هنایار رورس   رورس شکشک     DL380 G8DL380 G8 یرطاب   یرطاب یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ پیت   پیت تپیپ   تپیپ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیاف6151689 .تسویپ  لیاف  حرش  هب   HP رورس تیاسلیام و  هتسب  رادم  نیبرود  طسوتم  دیرخ 
*** دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ   *** .دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ژارتم6151792 هب  فانک  سنج  زا  قیرح  دض  راوید  بصن  لماش  قرب  قاتا  رورس و  قاتا  یزاسادج 
قیرح دض  برد  عبرم و  رتم  یبیرقت 20 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

6151894 - ALL-IN-ONE PC هنایار یژولویدار -   pacs رورس یکشزپ -  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد 
یا هرقن  یکشم -  هنایار  سیک 

هحفص 101) رورس  ( رورس

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

6151950- یندچ شک  نش  پمپ  زاف و  کت  چنیا  شک 1  فک  پمپ  دیرخ  هزیناولاگ - گنیتیرک  دیرخ 
یندچ هکلف  ریش  دیرخ 

هحفص 21) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6152277UF لیرتسا رتلیف  ارتلوا  هنایار -  رورس  شک   DL380 G8 یرطاب یهاگشیامزآ -  پیت  تپیپ 
یهاگشیامزآ

هحفص 101) رورس  ( رورس

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

تاعالطا6152438 طخرب  لاسرا  شیالاپ  یروآ ،  عمج  یرادهگن ،  ینابیتشپ ،  تاعطق ،  نیمات   ، دیرخ
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  یرامش  ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 58) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001614 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارف اکیرتون  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  اداون  یلتنب  هدنزاس  عجرم  یلتنب  یتراجت  مان  ینف 05-92-330180  هرامش   3300XL لدم یترواجم  روسنس  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6151704 افطا  مالعا و  متسیس   Sensepoint XCD هحفص 28)روسنس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یترواجم6151921 هحفص 105)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یترواجم یترواجم روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1171 17
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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 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6151708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامرف هعلاطم  ار  تسویپ  یاه  لیاف  تساوخرد ،  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   - تلو رترونیا 220  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005702 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم   UPS متسیس چیئوس  کیتاتسا  رترونیا و  ریافیتکر و  یاهلودم  ژاتلو  نیمات  دربراک   PSM لدم هیذغت  عبنم  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ناراهم
ددع 32 دادعت : 

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

رد PDF لیاف بلاق  رد  زاجم  اضما  رهم و  جرد  اب  تکرش و  نآ  گربرس  رد  هناگادج  یلام  ینف و  یاهداهنشیپم  هباشم  دک  ناریا   - تلو رترونیا 220   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس 

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

31312208-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم ارار   تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف تساوخرد ،  ،  تساوخرد قیقد   قیقد حرش   حرش زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تلو تلو   220220 رترونیا   رترونیا ناونع : : ناونع 118118

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132440  اب  قباطم   MOTOR HYD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008640 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HONDA MOTOR CO هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   EG 6500 CXS R لدم  kVA 5/5 ناوت ینیزنب  قرب  روتوم  الاک :  مان 
کدی نمسیو  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   GAVERNOR یتراجت مان   E613/27/1500 لدم روتومورتکلا  رنرواگ  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

لنپ6151373 چپ  هحفص 68)چیئوس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیاب6151514 لوژام  چیئوس و  تسویپ و  تاصخشم  قبط  لوژام  تروپ Cisico و  چیئوس 24 
.دنشاب  IEEE 502 درادناتسا ساسارب 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیاف6151708 تساوخرد ،  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   - تلو رترونیا 220 
دیئامرف هعلاطم  ار  تسویپ  یاه 

هحفص 106) چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6151746 چیئوس  یرون - هحفص 37)ربیف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لنپ6151847 چپ  هکبش - هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

روتومورتکلا روتومورتکلا رنرواگ   رنرواگ چیئوس   چیئوس هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتومورتکلا6151940 رنرواگ  چیئوس  هنایار -  هکبش  اتید  هحفص 106)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6151448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132481  اب  قباطم  ( چیوس - دنریا - ودانروت ) روسرپمک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985008635 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمیش نانس  هدننک  هضرع  عجرم  ودانروت  یتراجت  مان  نلاگ   Lit 20 مجح  SAE 40 یورنارگ هجرد   API CF-4 تیفیک حطس  یلزید  روتوم  نغور  الاک :  مان 
نلاگ 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L90 ونر عوبطم  هیوهت  متسیس  روسرپمک  روتایدار و  بآ  طاسبنا  عبنم  ریش  نیب  یکدی  هعطق  هلول  الاک :  مان 

سراپ ونر 
ددع 12 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رون یزام  هدننک  هضرع  عجرم   ST173GPR دک  W 20 چیوس اب  تراتسا  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ هطوبرم  مرف  رد  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدنشورف  هکیتروصرد  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  یسررب  دهدن  رارق  مالعتسا  یمومع  طیارش 

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

34148783-061  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6151448 ( چوس اب  تراتسا  یکدی -  هعطق  هلول  یلزید -  روتوم  نغور  روسرپمک (  هحفص 109)تاعطق  چوس  ( چوس

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

وکسیس6152108  POE تروپ نیبرود 24  هکبش  هحفص 37)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ( ( چوس چوس اباب   تراتسا   تراتسا یکدی -  -  یکدی هعطق   هعطق هلول   هلول یلزید -  -  یلزید روتوم   روتوم نغور   نغور روسرپمک (  (  روسرپمک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم یباختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  قفو  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم

1101001070000445 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-150DC لدم تسایر  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب لخاد  تخاس  دیاب  هدافتسادروم  مالقا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف یراددوخ  هباشم  یاهالاک  داهنشیپ  زا  - 

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

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسایر تسایر سنارفنک   سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم یتوص - - یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001640000022 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BELDEN هدنزاس عجرم   BELDEN یتراجت مان   m 305 هرقرق  mm 4 زیاس یسم  لایسکاوک  لباک  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک 
هرقرق 100 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GRASSVALY یتراجت مان   KUDOSPRO UHD1200 لدم رتروناک  سارک  یریوصت  لدبم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   GRASSVALY
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   ECM-77B لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هعجارم  هدش  یرازگراب  مالعتسا  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779551 یتسپ :  دک  زربلا ،  یامیس  ادص و  نامزاس  یلامش  یناقلاط  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33162323-026  ، 33162217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33162217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هقی   هقی نوفورکیم   نوفورکیم رتروناک -  -  رتروناک سارک   سارک یریوصت   یریوصت لدبم   لدبم یسم -  -  یسم لایسکاوک   لایسکاوک لباک   لباک ناونع : : ناونع 122122

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط دهشم  یسودرف  هاگشناد  تایبدا  هدکشناد  یاه  نلاس  نامتخاس و  توص  ورجیپ  متسیس  هیهت  یزاسون و  یزاس و  زاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  یاه  لیاف  اه و  طرش 

دریگ تروص  دیدزاب  امتح 
1101091579000527 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

( ادص راوتاربال   ) توص زکارم  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دنیارف  هدنشورف - اب  هاگشناد  ات  عوجرم  ای  دات و  لیوحت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  یراک -  زور  لیوحت 15 زا  سپ  تخادرپ  ربتعم - یتناراگ  یاراد 

یلخاد 05138806711 یندم و   09151172948 یوسوم - 09158520341 سامت : 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802248-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ادص ادص راوتاربال   راوتاربال  ) ) توص توص زکارم   زکارم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 123123

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

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

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

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

6151839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچنیا لمح 12  لباق  وکا  وگ  دنلب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000864 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-6023 لدم وگدنلب  اب  یریوصت  یتوص و   DVD شخپ هاگتسد  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

لنپ6151373 چپ  هحفص 68)چیئوس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسایر6151500 سنارفنک  نوفورکیم  یتوص - متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 109)هیهت ،  توص  ( توص

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

یا6151618 هقی  نوفورکیم  رتروناک -  سارک  یریوصت  لدبم  یسم -  لایسکاوک  هحفص 109)لباک  توص  ( توص

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

6151648HDMI لباک  - UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  هحفص 37)روتکناک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6151750( ادص راوتاربال   ) توص زکارم  هحفص 109)تازیهجت  توص  ( توص

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

نفورکیم6151799 لاصتا  ود  هدننک و  تکرش  تشه  یارب  کیمانیادریب  لاصتا  لباک  یزیمور ، سکاب 
هلک اب  هارمه  هدننک  تکرش  کیمانیادریب  نفورکیم  ددع  هس  ، یرتم تینوی 15 و 20  رواپ  هب 

ددجم بصن  اه و  سکاب  اه و  نفورکیم  ندرک  زاب  یزاغ GM314Q و 

هحفص 9) نیبرود  ( نیبرود

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

یچنیا6151839 لمح 12  لباق  وکا  وگ  هحفص 109)دنلب  توص  ( توص

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

لنپ6151847 چپ  هکبش - هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یچنیا یچنیا   1212 لمح   لمح لباق   لباق وکا   وکا وگوگ   دنلب   دنلب ناونع : : ناونع 124124

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 " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تایلام  نتشاد  تروص  رد  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط  یدقن -  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ دیق  روتکاف  شیپ 

1101091527000150 زاین :  هرامش 
رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یدقن - تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  1717   زیاس   CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هردمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  اب  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091991000071 زاین :  هرامش 

هردمرخ ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ددع  مادکره 15  زا  دادعت  هدشرکذ  یاهدنرب  اب  طقف  یتسویپ  تساوخرد  قبط  تساوخرد 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ 
تشادهب  هکبش  کیتامروفنا  داتو  هرادا  نیا  رابنا  هب  سانجا  لیوحت  زادعب  هجو  تخادرپ 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

4571687149 یتسپ :  دک  هردمرخ ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یئاجر  دیهش  نابایخ  یادتبا  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35534006-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524006-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد شش   HPM402N رگپاچ هاگتسد  چنیا 5  روتینام 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000141 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد شش   HPM402N رگپاچ هاگتسد  چنیا 5  روتینام 20 - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  11 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  دشاب -  ضیوعت  تنامض  یراد  الاک   - دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  --- ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض 

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد شششش     HPM402NHPM402N  رگپاچ رگپاچ هاگتسد   هاگتسد   55 چنیا   چنیا 2020 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 127127
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یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
GDm-245LN

قرب روتپادآ  لباک HDMI و  لماش : تاقلعتم  اب  هارمه 
1101004800000036 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF620HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا ماس 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: یتساوخرد یالاک.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 24 

GDm-245LN
ههام ربتعم 24  یتناراگ  نینچمه  قرب و  روتپادآ  لباک HDMI و  لماش : تاقلعتم  اب  هارمه 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 128128
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6151985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  بسح  رب  تاقلعتم  سیک و  اب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرورض  هدننک  نیمات  یارب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم 

1101030577000478 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هززور هیوست 45 

دیریگب سامت  یجرف  یاقآ  هرامش 09183351911  اب  لاوس  تروص  رد.دشاب  هچراپکی )  ) ربتعم یاه  یتناراگ  اب  رتویپماک  تاعطق 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849016-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یرورض   یرورض هدننک   هدننک نیمات   نیمات یارب   یارب کیتامروفنا   کیتامروفنا یلاع   یلاع یاروش   یاروش زوجم   زوجم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل بسح   بسح ربرب   تاقلعتم   تاقلعتم وو   سیک   سیک اباب   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 128 ھحفص 118 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8d4c9c3esgj83?user=37505&ntc=6151985
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6151985?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناکوب ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  قباطم  هباشم  دک  اب  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093604000010 زاین :  هرامش 

ناکوب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   HL 5240 لدم رتویپماک  رگپاچ  الاک :  مان 

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

یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   DR-F120 لدم نامزمه  ور  ود  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 
نایناریا اتلد  هنایمرواخ 

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

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هنایار شزادرپ  گنهامه  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   GHZ 3/10 شزادرپ تعرس   I3-2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

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

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و هدشرپ و  مالعتسا  هگرب  هارمه  هب  مزال  کرادم  ددرگ  یمن  دات  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  یتسویپ  تسیل  قباطم  اقیقد  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  کرادم  یرسک  تروص  رد  ددرگ  یراذگراب  روتکافشیپ  اب  هدش  اضما 

5951678366 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  لباقم  تلادع  خ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46272450-044  ، 44462724-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44462724-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیشاتید  ینف و  تاصخشم  قبط  یتکرش  یلصا  یتناراگ  اب   HDMI اب یناریا  چنیا  روتینام 32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتکرش یلصا  یتناراگ  اب  یناریا  چنیا  روتینام 22 

1201092134000967 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روتینام - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  27 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37285019-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اباب یناریا   یناریا چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام تسویپ   تسویپ تیشاتید   تیشاتید وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتکرش   یتکرش یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب     HDMIHDMI اباب   یناریا   یناریا چنیا   چنیا 3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
یتکرش یتکرش یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ

131131

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب کرادم   کرادم وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد   11 وو   رگپاچ   رگپاچ هاگتسد   هاگتسد   44 وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 1010 وو   هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا نمض   نمض ردرد  

132132
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یراذگراب کرادم  طیارش و  قباطم  رنکسا  هاگتسد  رگپاچ و 1  هاگتسد  روتینام و 4  هاگتسد  هنایار و 10 سیک  هاگتسد  دیرخ 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش 
1101090648000034 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رادافو دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ماس  یتراجت  مان   LS22RF635HH لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

اپورا سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   DR-C240 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ییولات فینح  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF237W لدم یگنر  رگپاچ  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF 3010 لدم یرزیل  یپک  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
CANON COMPANY

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم  رنکسا  هاگتسد  رگپاچ و 1  هاگتسد  روتینام و 4  هاگتسد  هنایار و 10 سیک  هاگتسد  دیرخ 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  اهدک 

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274242-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37296588-083 :: 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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ناتسرل ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6152248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003376000017 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
Gplus model : GDM-245 IN روتینام - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  46 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، راک ماجنا  نسح  ناونعب  یدایص  کچ  دیرخ  لک  یاهب  زا  هیارا 10 % هب  تبسن  تسا  فظوم  تکرش  .دشاب  ناریدلگ  یتناراگ  یاراد  دیاب  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا ناتسا  تالماعم  نویسیمک  رظن  قبط  کناب و  حالص  هفرص و  ساسا  رب  هدنرب  باختنا  .دیامن  مادقا 

6814668547 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3300153-066  ، 33300153-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33303947-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6151157in 17 زیاس  CRT هحفص 114)روتینام روتینام  ( روتینام

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

لماک6151416 تاقلعتم  اب  هحفص 114)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6151699 شش   HPM402N رگپاچ هاگتسد  چنیا 5  هحفص 114)روتینام 20 روتینام  ( روتینام

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

سالپ6151743 یج  چنیا  هحفص 114)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

6151894 - ALL-IN-ONE PC هنایار یژولویدار -   pacs رورس یکشزپ -  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد 
یا هرقن  یکشم -  هنایار  سیک 

هحفص 101) رورس  ( رورس

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

یارب6151985 کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  تسویپ  تسیل  بسح  رب  تاقلعتم  سیک و  اب  روتینام 
دشاب یم  یرورض  هدننک  نیمات 

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

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

یرازفا6152081 تخس  تازیهجت  هحفص 114)دیرخ  روتینام  ( روتینام

سالپ سالپ یجیج   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تیشاتید6152142 ینف و  تاصخشم  قبط  یتکرش  یلصا  یتناراگ  اب   HDMI اب یناریا  چنیا  روتینام 32
یتکرش یلصا  یتناراگ  اب  یناریا  چنیا  روتینام 22  تسویپ 

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6152232 هاگتسد  رگپاچ و 1  هاگتسد  روتینام و 4  هاگتسد  هنایار و 10 سیک  هاگتسد  دیرخ 10
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم 

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

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

سالپ6152248 یج  چنیا  هحفص 114)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکارب6151642 یزادنا و  هار  بصن  هارمه و  هبددع  ود   ITR هتسبرادم هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دادعت6151857 هب  تسویپ  لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هتسبرادم  نیبرود  هباشم  دک  ناریا 
هاگتسد  23

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6152170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( درب یک  سوام  ، سیک ، روتینوم  ) تاقلعتم اب  یصخش  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000219 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

6152170( درب یک  سوام  ، سیک ، روتینوم  ) تاقلعتم اب  یصخش  هحفص 123)هنایار  روتینوم  ( روتینوم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسایر6151500 سنارفنک  نوفورکیم  یتوص - متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 109)هیهت ،  توص  ( توص

(( درب درب یکیک   سوام   سوام ،، سیک سیک ،، روتینوم روتینوم  ) ) تاقلعتم تاقلعتم اباب   یصخش   یصخش هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتساوخرد6151242 یالاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  الاک  دک  ناریا  // دکراب گنیلبیل  رازفا  مرن  دیرخ 
دشاب یم  یتسویپ  یاه  لیاف  اب  ربارب 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6151465(B2C و B2B  ) گنیتکرام لاتیجید  تامدخ  هحفص 9)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک6151575 یبناج  هحفص 9)مزاول  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

فیعض6151584 راشف  گنیچاپسید  رازفا  مرن  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیرپسا6151694 رازفا  مرن  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.تسویپ6151774 لیاف  رد  یمالعا  دافم  تاصخشم و  ساسا  رب   San Switch سنسیال هحفص 9)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم6152174 قبط  سوریو  تسویپ  یتنآ  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا6152185 مرن  طساو  فلتخم  هناماس  یاه 11  هحفص 9)سیورس  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

رتکد6151638 ناتسرامیب  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ،  ءاهب  مالعتسا  طیارش 
یهاشنامرک دمحم 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6151693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسا لدم  روتکژورپ  یقرب  شیامن  هدرپ  نوسپا و  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000198 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
EPSON یتراجت مان   EMP-1725 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

ناریا شزومآ  یناگرزاب  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   180x180 cm داعبا روتکژورپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم  هباشم و  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 20  هیوست 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

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

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

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ یقرب   یقرب شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ وو   روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 128 ھحفص 126 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030374000040 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   L335 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613151 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  دکشناد  - نارهت هاگشناد  یلامش  علض  - انیسروپ نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64053315-021  ، 64053460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66419535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6151841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030374000039 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB80NTA لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613151 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  دکشناد  - نارهت هاگشناد  یلامش  علض  - انیسروپ نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64053315-021  ، 64053460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66419535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اتید اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 136136

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6151693 یقرب  شیامن  هدرپ  روتکژورپ و  هحفص 125)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

اتید6151796 روتکژورپ  هحفص 125)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6151841 هحفص 125)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6151147 یتنس 200  یا  هناوتسا  دنب  هارو  هحفص 58)رالوب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
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	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 6 آگهی)
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