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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 20

140 1140 1 یدید   هبنشجنپ  2929   هبنشجنپ 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 

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
((88))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4343))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 22

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم 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   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

تازیهجت6160732 یطابترا و  تخاسریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
تیریدم یریوصت  تراظن 

هحفص 7) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اسر مایپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 10  هب  یهگآ  پاچ  نامز  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160637 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یطیحم یناسر  عالطا  تهج  دروب  گنیووم  هزاس  نارکا  هراجا و  روما  ماجنا  تامدخ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام هژورپ 12  یارجا  تدم 

نارهت یرادرهش  هناگ  قطانم 22  هژورپ  یارجا  لحم 
لایر هژورپ 24,500,000,000  هیلوا  دروآرب 

کی لوبق  ای  در  رد  اسر  مایپ  تکرش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.225.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  تسا و  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای 

هرامش ینیسح  حلاص  دیهش  نابایخ  هیماشتحا  هارراهچ  یروس  دیهش  نابایخ  نارادساپ  سردآ  هب  اسر  مایپ  تکرش  یاهدادرارق  روما  دحاو  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
 21

سردآ نامه  هب  تکرش  تسارح  دحاو  تاداهنشیپ  لیوحت  لحم 

:: 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یطیحم یطیحم یناسر   یناسر عالطا   عالطا تهج   تهج دروب   دروب گنیووم   گنیووم هزاس   هزاس نارکا   نارکا وو   هراجا   هراجا روما   روما ماجنا   ماجنا وو   تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

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
یقرش

نارهت ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   رصعهرامش تعاس 19  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم حبصعبنم تعاس 9  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160600 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش  ناباج  ییاتسور  هار  یزیر  نش  یزاسهب و  - 1401193 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
افلج  ناتسرهش  قیدو  ییاتسور  هار  ثادحا  - 1401028

هنایم  مچرس -  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل   - 1401173
هنایم  ناسرهش  رانچ  ییاتسور  هار  ثادحا  قالطاب و  ناتسبوخ  ییاتسور  هار  یزیر  نش  - 1401179

هنایم  ناتسرهش  یناملس  قالشق  دورجت  ییاتسور  هار  تلافسآ  یزاسهب و   - 1401189
بارس  ناتسرهش  نالود  هیس  قیرهچ  ییاتسور  هار  ثادحا   - 1401155

هنایم  ناتسرهش  جیود  رلخیش -  ایلع -  دودنا  قالطاب و  ناتسبوخ  ییاتسور  یاه  هار  تلافسآ   - 1401184
هنایم  ناتسرهش  هخرس  یغاد و  نادیم  راصح  قشن -  داباقن - ییاتسور  هار  تلافسآ  - 140183

هنایم  ناتسرهش  رانچ  قالشق -  هچغآ  دور -  هنیواگ  قیلنوآ  ولگ -  روپوس  قالشق  گیب -  یسوم  قالشق  ییاتسور  یاههار  تلافسآ   - 1401182
هنایم  ناتسرهش  سورگ  دابآ  دمحا  ییاتسور  هار  یزیر  نش  یزاسهب و  - 1401180

بارس  ناتسرهش  ناوجنل  ییاتسور  هار  یزاسهب   1401153
دابآ  ناتسب  ناتسرهش  غالبغآ  ییاتسور  هار  یزاسهب   - 1401008

ناتسا یطابترا  یاهرووحم  ریاس  ناجنز و  زیربت -  هار  دازآ  یزلف  یاهظفاح  تاریمعت  یزاسهب و  حلاصم و  هیهت  - 1401191

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ربجنر سدنهم  یاقآ  یگدیسر  نامیپ و  هرادا  یقرش -  ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  نهآ  هار  نادیم  زیربت -   :: سردآ سردآ

02141934 - 04134487608 - 04134487608 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف لوا )  تبون  یا (  هلحرم  کی  لوا  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :1401/11/06هرامش ناوخارف دانسا  تفایرد  تلهم   - - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهج فصن   :: عبنم :1401/11/16عبنم تاداهنشیپ لاسرا  تلهم   - - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160622 :: هرازه هرازه :1401/11/17دکدک   اهتکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار  هرامش 2001094734000068  هب  هر ))  ) ینیمخ ماما  راولب  بونج  رهش  نیهاش  هقطنم 2  لوادج  یزیمآ  گنر  تایلمع  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

لایر غلبم 1/250/000/000  هب  یدقن  شیف  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم یرادرهش  هیمطاف  نادیم  رهش  نیهاش  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

03145225200 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسهب یزاسهب وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت روحم -  -  روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل ییاتسور - - ییاتسور یاه   یاه هار   هار ثادحا   ثادحا -- ییاتسور ییاتسور یاه   یاه هار   هار یزیر   یزیر نشنش   وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع
یزلف یزلف یاهظفاح   یاهظفاح تاریمعت   تاریمعت وو  

22

لوادج لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 44 ھحفص 6 
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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

رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094734000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهج فصن   :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160625 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  راولب  لامش  رهش  نیهاش  هقطنم 1  لوادج  یزیمآ  گنر  تایلمع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  750/000/000 ینمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهش نیهاش  یرادرهش   :: سردآ سردآ

03145225200 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050223000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6160732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش  هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یطابترا و  تخاسریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  14/538/500/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

11 هقطنم   هقطنم لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

تیریدم تیریدم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   یطابترا   یطابترا تخاسریز   تخاسریز داجیا   داجیا یارب   یارب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   میسیب   میسیب کنیل   کنیل وو   لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 44 ھحفص 7 
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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 17 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  دشابیم .  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  تمیق  زیلانآ  یارب  نآ  دافم  دادرارق و  ناتسرامیب -  ریثکت  پیات و  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش هام  ردبرض 12 

1101000257003512 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درونجب یدهلا  تنب  ناتسرامیب  .دشاب  هنایلاس  تروصب  مه  یداهنشیپ  غلبم  افطل  .دشاب  صلاخ  غلبم  دوش .  همیمض  کرادم  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تباقر یلم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قبط  تنرتنیا  زا  یلخاد  هکبش  یزاس  ادج  یارب  یزاس  یزاجم  رورس و  یرازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003085000014 زاین :  هرامش 
( تباقر یاروش   ) تباقر یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دامن هئارا  تسویپ  لیاف  بلاق  رد  اردوخ  یداهنشیپ  تمیق  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467873313 یتسپ :  دک  هرامش 75 ،  یلامش  ناشفارز  نابایخ  کناویا  نابایخ  زاف 4  سدق  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089123-021  ، 88088432-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88080323-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب ریثکت   ریثکت وو   پیات   پیات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66

تنرتنیا تنرتنیا زازا   یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یزاس   یزاس ادج   ادج یارب   یارب یزاس   یزاس یزاجم   یزاجم وو   رورس   رورس یرازفا   یرازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن شرافس   شرافس 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 :

زا 44 ھحفص 8 
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/1هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6161055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 40  هب   Advanced یرورس هخسن  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153341 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزاس نما  تهج  اتفا  زکرم  یداهنشیپ  حرط  یزاس  هدایپ  رب  تراظن  هرواشم و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/08 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام6160789 هناماس  تهج   RTU(9 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

AdvancedAdvanced  یرورس یرورس هخسن   هخسن یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 88

یزاس یزاس نما   نما تهج   تهج اتفا   اتفا زکرم   زکرم یداهنشیپ   یداهنشیپ حرط   حرط یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ربرب   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 44 ھحفص 9 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 08 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6160755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ردالب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001549 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  تسویپ و  لیاف  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557243-077  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ردالب   ردالب 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 44 ھحفص 10 
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6160789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم هدش و  رکذ  ینف  تاصخشم  یاراد  یناریا  تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  یالاک  اب  تیولوا  گنیروتینام  هناماس  تهج   RTU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یضاقتم  دات  هدنشورف  تکرش  لوصحم و  یاتفا 

1101092586000415 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  FORAT یتراجت مان   v 220 ژاتلو هناخروتوم  یزاس  هنیهب  یتعنص و  لرتنک  گنیروتینام و  دربراک   HTL-RTU لدم  RTU/PLC دنمشوه رلرتنک  الاک :  مان 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوصحم و یاتفا  زوجم  هدش و  رکذ  ینف  تاصخشم  یاراد  یناریا  تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  یالاک  اب  تیولوا  گنیروتینام  هناماس  تهج   RTU :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  لیمکت و  مالعتسا  ، یضاقتم دأت  ، تسویپ طیارش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، هدنشورف تکرش 

.ددرگ

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنیروتینام گنیروتینام هناماس   هناماس تهج   تهج   RTURTU ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 44 ھحفص 11 
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تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fm 200 کیتاموتا قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا 

ددرگ هعلاطم  تقد  اب  یتسویپ  کرادم 
1101092312000028 زاین :  هرامش 

تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   ROTAREX هدنزاس عجرم   FIRETEC یتراجت مان   B07506003 لدم  FM 200 زاگ اب  میقتسم  ریغ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

fm 200 کیتاموتا قیرح  نالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا 

ددرگ هعلاطم  تقد  اب  یتسویپ  کرادم 

4176918759 یتسپ :  دک  یج ،  نا  یس  هاگتسیا  یوربو  - نازابناج نادیم  هب  هدیسرن  - ادهش نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33844934-013  ، 33850008-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850009-013 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6160953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتاسیسات مالقا  فیدر   5 ناونع : 

14014293 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1212

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   55 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 44 ھحفص 12 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6160954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   8 ناونع : 

14014367 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/23 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/8هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6161096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  مرالآ  ریاف  یولبات  ددع  کی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   88 ناونع : : ناونع 1414

مرالآ مرالآ ریاف   ریاف یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 44 ھحفص 13 
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم مازلا  تمیق  زا  لبق  سانشراک  اب  یگنهامه  / دوش هظحالم  تسویپ  قبط  تساوخرد  / هباشم دک  ناریا  / هاگتسد چوس 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مازلا نیمات  ینیشام  تامدخ  تکرش  دات  /23602026 یرافغ

1101050259001404 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

ههام هیوست 2  / هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  / ناتسرامیب رابنا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هظحالم  تسویپ  / یمازلا نیمات  ینیشام  تامدخ  تکرش  دات  / یمازلا ( یرافغ سدنهم   ) سانشراک دات 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چوس  65096509   چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6160700 :: 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
1101004813000416 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 : 

1401/11/10 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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 1717

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

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

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

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

6160793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم تسیابیم  الاک   ، یجراخ تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  یطابترا  هچراپکی  متسیس  لاتیجید  گولانآ و  تروپ  تراک 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشای یضاقتم  دأت  ، تسویپ طیارش  مالعتسا ، تاصخشم 

1101092586000413 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PANASONIC هدنزاس عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-NS5174 لدم نفلت  دربراک  گولانآ  تروپ  تراک 16  الاک :  مان 
ابرهک ناوآ  دابآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PANASONIC هدنزاس عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TDA0172 لدم نفلت  دربراک  لاتیجید  تروپ  تراک 16  الاک :  مان 

ابرهک ناوآ  دابآ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

، مالعتسا تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، یجراخ تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  یطابترا  هچراپکی  متسیس  لاتیجید  گولانآ و  تروپ  تراک 16   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  یضاقتم ، دأت  ، تسویپ طیارش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطابترا یطابترا هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس لاتیجید   لاتیجید وو   گولانآ   گولانآ تروپ   تروپ   1616 تراک   تراک ناونع : : ناونع 1818

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

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

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

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

6160798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخوس  دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101092935000942 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRIE TECHNIK یتراجت مان   SL1E گولانآ یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لرتنک قرب و  تخاس  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   POWER COM هدنزاس عجرم   UPS دربراک  VGD-1000/S لماک هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

انپم
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP380A-ES لدم  W 380 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

 . تسا یمازلا  لانیجروا  یالاک  نیمات   :: 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

هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم -- UPSUPS دربراک   دربراک   VGD- 1000/SVGD- 1000/S لماک   لماک هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم گولانآ -  -  گولانآ یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 2 اب  قباطم  یبناج  تازیهجت  رورس DMR و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000105 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یزادنا هار  بصن و  دیرخ و  1 دادعت : 

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

دامرف لصاح  سامت  یدایص 09125530588  یاقا  سانشراک  اب  یگنهامه  تهج  داتس  هناماس  رد  تمیق  یرازگراب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36121308-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هیاشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000218 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   RAISECOM یتراجت مان   RC-202-C3/S1 لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  رایرهش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  زیهجت  تهج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاصخشمو تسیل  قبط 

.تسا یمازلا  هنومنو  روتکاف  شیپو  یمومع  طیارش  یراذگراب 

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DMRDMR رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

هنایار هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 44 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t9byvp52zalcq?user=37505&ntc=6160833
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6160998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14014361 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6160755 تاصخشم  قبط  هحفص 9)ردالب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6160764 اتید  چیئوس  - تاقلعتم هیلک  هتسبرادم و  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلخاد6160913 هکبش  یزاس  ادج  یارب  یزاس  یزاجم  رورس و  یرازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  شرافس 
تنرتنیا زا 

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هظفاح6161017 هحفص 20)تراک  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یزاس6161064 نما  تهج  اتفا  زکرم  یداهنشیپ  حرط  یزاس  هدایپ  رب  تراظن  هحفص 7)هرواشم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 44 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/me5hmpvbe8fh2?user=37505&ntc=6160998
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6161017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هظفاح تراک  ناونع : 

14014347 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هظفاح هظفاح تراک   تراک ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 44 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب زا  لبق  دیدزاب  / دوش هظحالم  امتح  تسویپ  تساوخرد  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / تل ییوشک 3  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23602019 یتردق سدنهم  / یمازلا تمیق 

1101050259001398 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

یلا 12 یراک 8  یاهزور  دیدزاب  / یمازلا تمیق  یراذگراب  زا  لبق  دیدزاب  / دوش هظحالم  امتح  دشابیم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 2  / ناتسرامیب هاگشیامزآ  لیوحت  / هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6160987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cld-1100 لدم دنمجرا  نازادرپ  هدیا  کرام  کیتاموتا  برد  لرتنک  تومیر  ناونع : 

14014352 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلتل ییوشک  33   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 2424

cld- 1 100c ld- 1 100 لدم   لدم دنمجرا   دنمجرا نازادرپ   نازادرپ هدیا   هدیا کرام   کرام کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 44 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000084 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایردیح 09391927345 زادرپراک  یناهیک 09185940242  سدنهم  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 44 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
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ییاراد یداصتقا و  روما  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 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلوب نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000185 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 64 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم داتس  هناماس  رد  تمیق  جرد  زا  شیپ  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات  ، یتسویپ کرادم  قبط  تلوب  نیبرود  ددع  یزادنا 64  هارو  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیروآ لمع  هب  دیدزاب  یلبق  یگنهامه  اب  هژورپ  زا  هعلاطم و  ار  یتسویپ 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902598-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: 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

تلوب تلوب نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090916000016 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  تسویپرد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  دننک  تکرش  دنشابیم  زیربت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  دات  دروم  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  )

 : یتسپ دک  یزاسوراد ،  هدکشناد  یکشزپ –  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یروپاشین –  راطع  خ  تشگلگ –  خ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931

33343725-041  ، 33341315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344798-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2828

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ حرش  هب  تاقلعتم  هیلک  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000470 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF352-08 MP لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس یتیریدم   POE 100 تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SG350-10 لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس یتیریدم   POE 1000 تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نایار شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD- VPI ST 331 MLPVS لدم زیاروتوم  زنل  لسکیپاگم  هس  هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR5232-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 015  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هیوست 15 دوش -  دیق  حضاو  دیاب  اهتمیق  دشاب - یم  هدنشورف  هدهعب  هژورپ  لحم  ات  لمح  ددرگ - هضرع  ربتعم  همان  تنامض  اب  دیاب  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123352650- تسا هدش  رکذ  یتسویپ  کرادم  رد  زاین  دروم  مالقا  لماک و  تاصخشم  هزور -

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22048617-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6160764 اتید  چیئوس  - تاقلعتم هیلک  هتسبرادم و  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6160846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود هاگشیالاپ  یزلف  یاه  هزاس  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000281 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1402/02/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش هب  مود  هاگشیالاپ  یتعنص  هدودحم  فلتخم  یاهتمسق  رد  هژورپ  یارجا  مود (  هاگشیالاپ  یزلف  یاه  هزاس  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دشابیم تسویپ 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سخرس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6160899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  تهج  هناورپ  بسا و 2 با 5 پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000029 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رف ییافص  اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PENTAX یتراجت مان   ULTRA 5 لدم بآ  پمپ  لیرون  هناورپ  الاک :  مان 

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

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم دننک  نیمات  اب  لحم  ات  لاسرا  هیارکو  الاک  لیوحت  زا  دعب  دقن  تخادرپ  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ یزلف   یزلف یاه   یاه هزاس   هزاس قیرح   قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3030

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس تهج   تهج هناورپ   هناورپ 22 وو   بسا   بسا 55 بابا   پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 3131
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا6160655 قیرح  نالعا  هحفص 11)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مود6160846 هاگشیالاپ  یزلف  یاه  هزاس  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هحفص 5)هیهت و  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6160899 افطا  متسیس  تهج  هناورپ  بسا و 2 با 5 هحفص 5)پمپ  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب 4 روتکاف  شیپ  یتسویپ ( تسیل  حرشب  ینوس  نیبرود  زنل  ملق  کی  یآ و  یج  ید  سکم و  ورپ  وق  ینوس ، نیبرود  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ رداص  ملق 

1101091931000244 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48862672   DSC-H7/B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  ار  روکذم  کرادم  هدومن و  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  نآ  ساسارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  هدیدرگ و  همیمض  اهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ رداص  ملق  یارب 4  روتکاف  شیپ  ) .دشاب یم  یعقاو  ریغ  دکناریا  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  هدومن و 

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

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

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یارب  44 یارب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یتسویپ ( ( یتسویپ تسیل   تسیل حرشب   حرشب ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود زنل   زنل ملق   ملق کیکی   وو   یآیآ   یجیج   یدید   وو   سکم   سکم ورپ   ورپ وقوق   ینوس ، ، ینوس نیبرود   نیبرود ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع
(( ددرگ ددرگ رداص   رداص ملق   ملق

3232
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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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6161065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
m5stick-k210 لدم  m5stack کرام یکیتسالپ  هندب  سنج  مویتیل  یرتاب  عون   cmos رگسح عون  لاتیجید  عون  ریوصت  شزادرپ  نیبرود  ناونع : 

14014343 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هتسب6160682 رادم  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوب6160759 نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 22)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6160761 رادم  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6160764 اتید  چیئوس  - تاقلعتم هیلک  هتسبرادم و  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرشب6160855 ینوس  نیبرود  زنل  ملق  کی  یآ و  یج  ید  سکم و  ورپ  وق  ینوس ، نیبرود  ملق   3
( ددرگ رداص  ملق  یارب 4  روتکاف  شیپ  یتسویپ ( تسیل 

هحفص 7) نیبرود  ( نیبرود

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

هندب6161065 سنج  مویتیل  یرتاب  عون   cmos رگسح عون  لاتیجید  عون  ریوصت  شزادرپ  نیبرود 
یکیتسالپ

هحفص 7) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیتسالپ یکیتسالپ هندب   هندب سنج   سنج مویتیل   مویتیل یرتاب   یرتاب عون   عون   cmoscmos رگسح   رگسح عون   عون لاتیجید   لاتیجید عون   عون ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3333
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ناتسا رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6160885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک.دوش یراذگرابوءاضمارهمو  هعلاطمدروم  تسویپ  هباهب  مالعتسارد  ینف  تاصخشمو  طیارش  ( یژولویدار  pacs رورس  : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابالاکدک ناریا  هباشم  رظندروم 

1101093025000029 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دیشلد هدننک  هضرع  عجرم   ICRCO یتراجت مان   CLARiTY PACS لدم یژولویدار   pacs رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رهم هعلاطم و  دروم  تسویپ  هب  اهب  مالعتسا  رد  ینف  تاصخشم  طیارش و  یژولویدار )  pacs رورس  ) یرادرب ریوصت  هاگتسد  لاصتا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعاجش 09019146501 یاقآ  سامت  هرامش   . دشاب الاک  دک  ناریا  هباشم  رظن  دروم  یالاک  .دوش  یراذگراب  ءاضما و 

6471773173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ع )  ) یلع ماما  نامرد  زکرم  ع - )  ) قداص رفعج  ماما  راولب  شوش -  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42831228-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42831228-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویدار یژولویدار   pacspacs رورس   رورس ناونع : : ناونع 3434
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم زکرم  زاین  دروم   Hp2. 4tb12g sas10k sff hdd تاصخشم هب  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090539000018 زاین :  هرامش 
کتسب یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA60 لدم رورس  دراه  دربراک   Sas هظفحم الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

دشابیم زکرم  زاین  دروم   Hp2. 4tb12g sas10k sff hdd تاصخشم هب  رورس  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7969494313 یتسپ :  دک  کتسب ،  یباراف  ناتسرامیب  یدیعس -  رتکد  راولب  کتسب -  کتسب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44325742-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44323363-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6161058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000882 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/11/25 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دسرب زکرم   IT دحاو هیدات  هب  الاک  + دشاب رراد  تنامض  درادتاتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
+ دشاب

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم   Hp2 . 4tb12g sas10k  sff hddHp2 . 4tb12g sas10k  sff hdd  تاصخشم تاصخشم هبهب   رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 3535

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636
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دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6161089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  یاه  هنایار  رورس و  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 30.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir -www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6160833DMR رورس یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یژولویدار6160885  pacs هحفص 28)رورس رورس  ( رورس

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

یلخاد6160913 هکبش  یزاس  ادج  یارب  یزاس  یزاجم  رورس و  یرازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  شرافس 
تنرتنیا زا 

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم6161009 زکرم  زاین  دروم   Hp2. 4tb12g sas10k sff hdd تاصخشم هب  رورس  هحفص 28)دراه  رورس  ( رورس

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

6161055Advanced یرورس هخسن  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 7)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6161058G10 رورس هحفص 28)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هنایار6161089 رورس و  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 28)دیرخ و  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنایار هنایار وو   رورس   رورس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2 تقرس نالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000418 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریبدت انیب  ناشیدنا  ریصب  هدننک  هضرع  عجرم  ریبدت  انیب  ناشیدنا  ریصب  هدنزاس  عجرم  پگ  یتراجت  مان   WLSH-3826 لدم کوش  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1,166 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458048 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/11هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتاربیو لباک.یترارح  ظفاحم.نودامروسنس  .EPC تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کوش کوش روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3838

روتاربیو روتاربیو لباک.یترارح   لباک.یترارح ظفاحم.نودامروسنس   ظفاحم.نودامروسنس ..EPCEPC تراک تراک ناونع : : ناونع 3939
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6160949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
nj40+u1+e2 لدم  pepperl+fuchs کرام  vdc 24 ژاتلو ییاقلا  روسنس  ناونع : 

14014362 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6161075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کینوسارتلآ حطس  روسنس  ناونع : 

14014363 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

nj40+u1+e2nj40+u1+e2 لدم   لدم   pepperl+fuchspepperl+fuchs کرام   کرام   vdcvdc ژاتلو  2424   ژاتلو ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4040

کینوسارتلآ کینوسارتلآ حطس   حطس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4141
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6161077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
d300 لدم  waveshare کرام یرزیل  بای  هلصاف   ma 200 نایرج  vdc 5 ژاتلو یرون  روسنس  ناونع : 

14014353 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

کوش6160944 هحفص 31)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روتاربیو6160945 لباک.یترارح  ظفاحم.نودامروسنس  .EPC هحفص 31)تراک روسنس  ( روسنس

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

6160949nj40+u1+e2 لدم  pepperl+fuchs کرام  vdc 24 ژاتلو ییاقلا  هحفص 31)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

کینوسارتلآ6161075 حطس  هحفص 31)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

لدم6161077  waveshare کرام یرزیل  بای  هلصاف   ma 200 نایرج  vdc 5 ژاتلو یرون  روسنس 
d300

هحفص 31) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

هکبش6160764 اتید  چیئوس  - تاقلعتم هیلک  هتسبرادم و  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

d300d300 لدم   لدم   wavesharewaveshare کرام   کرام یرزیل   یرزیل بای   بای هلصاف   هلصاف   mama  200200 نایرج   نایرج   vdcvdc   55 ژاتلو   ژاتلو یرون   یرون روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم   C9200L-24T-4G-E لدم :  وکسیس  چوس  هاگتسد   1 تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  وکسیس -  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101000257003509 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/04 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم نیا  رابنا  رد  روتکاف  سنج و  تفایرد  زا  سپ  یدقن و  تخادرپ  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه  دشاب -  صلاخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درونجب یدهلا  تنب  ناتسرامیب  دریذپیم -  تروص  یراک  هتفه  کی  یط 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

وکسیس6160687 چوس 6509  هکبش  هعسوت  هحفص 13)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6160798 هیذغت  عبنم  -UPS دربراک  VGD-1000/S لماک هیذغت  عبنم  گولانآ -  یبد  هحفص 13)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6160868 هحفص 35)چوس  چوس  ( چوس

وکسیس وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 4343

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 " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 - نارهت دالیم  جرب  هعومجم  رادرب  هرهب   ) نارهت دالیم  جرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نارهت یرادرهش  هب  هتسباو 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  نایرجم  ناراکنامیپ و  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  راشتنا  زا  زور  هد  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ  یرنه و  یگنهرف و  یاه  همانرب  اه و  تیلاعف  یارجا  یاتسار  رد  طیارش  دجاو  نایرجم  ناراکنامیپ و  تسرهف  یناسر  زور  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
پاچ و هب  طوبرم  روما  هیلک   3  - هطوبرم یاهتیلاعف  یفارگ و  نشوم  پیلک  دیلوت  هطوبرم 2 - یاهتیلاعف  نیودت و  یساکع  یرادرب ، ریوصت  - 1 زاین : دروم  یاه  هتشر 

6  - هطوبرم تامدخ  جیتسا و  یرادربریوصت ، رون ،  توص ،  تازیهجت  نیمات   5  - یهاگشیامن یاه  هزاس  میرف و  سیپسا  نیمات  یدنب و  هفرغ  ارجا ،  یحارط ، بصن 4 -
یرنه یاه  هاگشیامن  یرازگرب  گنج و  یقیفلت  یاه  همانرب  یقیسوم  رتائت  لماش  یرنه  یاههمانرب  یارجا  یگدننک و  هیهت 

دالیم جرب  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 1009000000  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 5.000.000  زیراو  یبایزرا  دنیآرف  رد  تکرش  تهج  یزیراو  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نارهت  دالیم  جرب  تکرش  نارهت -  دالیم  جرب  تکرش  مان  هب 

لوا هقبط  یرادا  نامتخاس  یتنس ،  ناروتسر  بنج  نارهت  دالیم  جرب  یصاصتخا  رذگ  رانک  قرش  تمه  دیهش  یجورخ  یرون  هلا  لضف  خیش  هارگرزب  لاسرا :   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

اه و6160645 تیلاعف  یارجا  یاتسار  رد  طیارش  دجاو  نایرجم  ناراکنامیپ و  تسرهف  یناسر  زور  هب 
تامدخ یرنه و  یگنهرف و  یاه  همانرب 

هحفص 36) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وو یرنه   یرنه وو   یگنهرف   یگنهرف یاه   یاه همانرب   همانرب وو   اهاه   تیلاعف   تیلاعف یارجا   یارجا یاتسار   یاتسار ردرد   طیارش   طیارش دجاو   دجاو نایرجم   نایرجم وو   ناراکنامیپ   ناراکنامیپ تسرهف   تسرهف یناسر   یناسر زور   زور هبهب   ناونع : : ناونع
تامدخ تامدخ

4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشابیم مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  نادهاز  رهش  رد  رقتسم  یاهاگشورف  طقف  انمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091898000015 زاین :  هرامش 

نادهاز تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیراورم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BEYOND هدنزاس عجرم   BEYOND یتراجت مان   BMK-2990 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

وریپسا
تس 12 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225LN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یرادمان یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  اتیداس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SADATA یتراجت مان   SC108 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشابیم مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  نادهاز  رهش  رد  رقتسم  یاهاگشورف  طقف  انمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9819633668 یتسپ :  دک  نادهاز ،  تشادهب  زکرم  دنمریه _  یدعس و  عطاقت  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33230683-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226122-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد میس   میس سوم   سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6160830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  ددع  لباترپ 5  هیاپ  ددع و  یراوید 5 هیاپ  لخاد  دیلوت   LED یگنر شیامن  هحفص  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  لیافرد  الاک  تاصخشم  هدوب  هباشم 

1101006021000037 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  ساسارب  تسیاب  یم  هدش  داهنشیپ  تامدخ  الاک /  اذل  هدوب و  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  مرتحم  هدننک  نیمات  داهنشیپ  لاطبا  بجوم  داهنشیپ  ندوب  طورشم  مهبم ،  یتساوخرد و  ینف  تاصخشم  زارحا  مدع  قوف و  دراوم  تیاعر  مدع  .

4765935489 یتسپ :  دک  تقادص ،  هچوک  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42265618-011  ، 42265608-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42243480-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا ددع   ددع   55 لباترپ   لباترپ هیاپ   هیاپ وو   ددع   ددع 55 یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت   LEDLED  یگنر یگنر شیامن   شیامن هحفص   هحفص رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب تسویپ   تسویپ لیافرد   لیافرد الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم هدوب   هدوب هباشم   هباشم
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نیزراک ریق و  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6160905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دروبیک - سوم و  روتینام  اب  لماک  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004257000018 زاین :  هرامش 

نیزراکوریق شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   P4 UNIT لدم یرادا  هنایار  الاک :  مان 

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

نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  دروبیک - سوم و  روتینام  اب  لماک  رتویپماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک سراف ،  ناتسا  نیزراک  ریق و  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  یدازآ ، ناتسوب  یوربور  ناوضر ، نابایخ  ریق ، نیزراکوریق ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7476117961 یتسپ : 

54522630-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54522631-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم روتینام   روتینام اباب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 4747
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دیحوت ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6160986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکو  imed زوجم دوب  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربرابو  لمح  هنیزه  دوب  دهاوخ  ههام  تروصب 5 تخادرپ.رسویدسنرت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا   irc

1101093727000449 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شجنس اتآ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   METCO هدنزاس عجرم   FMT یتراجت مان   DOUBLE لدم یبلق  گنیروتینام  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 
بط

تس 70 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616813131 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  ناشایرگ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227119-087  ، 33286112-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227180-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکو دکو   imedimed  زوجم زوجم دوب   دوب دهاوخ   دهاوخ هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب یربرابو   یربرابو لمح   لمح هنیزه   هنیزه دوب   دوب دهاوخ   دهاوخ ههام   ههام 55 تروصب   تروصب تخادرپ.رسویدسنرت   تخادرپ.رسویدسنرت تستس   ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا   ircirc
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6161000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  50 دادعت  ZOLL کوش ورتکلا  ذغاک  / لور 200 دادعت تناس  11 بلق راون  ذغاک  / لور 40 دادعت تناس  5 بلق راون  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاک  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259001408 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 50 زیاس سوتسیب  یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
لور 40 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 110 زیاس یکشزپ  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

لور 200 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   90x90 mm زیاس  Zoll یبلق کوشورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

هنومن هئارا  /IMED رد الاک  تکرش و  مان  ندوب  دک IRC و  یاراد  / ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تعاس  تدم 24  فرظ  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ  الاک 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: 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

راد6160680 میس  سوم  دیلک و  هحفص  هحفص 36)تس  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6160789 هناماس  تهج   RTU(9 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یراوید6160830 هیاپ  لخاد  دیلوت   LED یگنر شیامن  هحفص  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد 
دشاب تسویپ  لیافرد  الاک  تاصخشم  هدوب  هباشم  دک  ناریا  ددع  لباترپ 5  هیاپ  ددع و  5

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

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

دروبیک6160905 سوم و  روتینام  اب  لماک  هحفص 36)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

تاحیضوت تاحیضوت ددع   ددع 5050 دادعت دادعت   ZOLLZOLL کوش   کوش ورتکلا   ورتکلا ذغاک   ذغاک // لور لور 200200 دادعت دادعت تناس   تناس 111 1 بلق بلق راون   راون ذغاک   ذغاک // لور لور 4040 دادعت دادعت تناس   تناس 55 بلق بلق راون   راون ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع
یناریا یناریا یالاک   یالاک تیولا   تیولا // هباشم هباشم دکدک   // ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیمات6160986 هدهعرب  یربرابو  لمح  هنیزه  دوب  دهاوخ  ههام  تروصب 5 تخادرپ.رسویدسنرت  تس 
.تسا یمازلا   irc دکو  imed زوجم دوب  دهاوخ  هدننک 

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

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

ورتکلا6161000 ذغاک  / لور 200 دادعت تناس  11 بلق راون  ذغاک  / لور 40 دادعت تناس  5 بلق راون  ذغاک 
یناریا یالاک  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت  ددع  50 دادعت  ZOLL کوش

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6160764 اتید  چیئوس  - تاقلعتم هیلک  هتسبرادم و  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب جوراس  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم زاعبنم سپ  هتفه  کی  فرظ  رثکادح  هموزر  لاسرا   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا تقو  نایاپ  تاداهنشیپ  لاسرا  یهگآ -  جرد  خیرات 

6160715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک هشقن  یاهدرادناتسا  اب  ییانشآ  نتشاد  دکوتا و  سکرودیلاس و  یاهرازفا  مرن  هب  طلسم  یتعنص  یشک  هشقن  یورین  رفن  کی  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تدم 2  هب  لقادح  دوخ  هناخراک  ینتخاس  تاعطق  یفیک  لرتنک  یشک و  هشقن  روما  تهج  تعاس  رفن  ای  یرامقا  تروص  هب  یتعنص 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  نیا  پاچ  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 38  یبرغ ،) نازرف  هچوک   ) یسینب نیسح  دیهش  نابایخ  اقیرفآ ، راولب  نارهت ، : سردآ هب  صوصخ  نیا  رد  یراک  هموزر  لاسرا   :: سردآ سردآ
هقبط یتسپدک 1968844713 ، کالپ 38 ، یبرغ ،) نازرف   ) یسینب نیسح  دیهش  نابایخ  ابص ، کراپ  یور  هبور  اقیرفآ  راولب  نارهت ، یداهنشیپ  تاکاپ  لاسرا  لحم 

رهشوب جوراس  یللملا  نیب  تکرش  هناخریبد  لوا ،

یلخاد 116  02188670711 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سکرودیلاس6160715 یاهرازفا  مرن  هب  طلسم  یتعنص  یشک  هشقن  یورین  رفن  کی  هحفص 43)ییاسانش  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هکبش6160764 اتید  چیئوس  - تاقلعتم هیلک  هتسبرادم و  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلخاد6160913 هکبش  یزاس  ادج  یارب  یزاس  یزاجم  رورس و  یرازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  شرافس 
تنرتنیا زا 

هحفص 7) 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

تازیهجت6160732 یطابترا و  تخاسریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
تیریدم یریوصت  تراظن 

هحفص 7) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

سکرودیلاس سکرودیلاس یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن هبهب   طلسم   طلسم یتعنص   یتعنص یشک   یشک هشقن   هشقن یورین   یورین رفن   رفن کیکی   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 5050
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیزراک ریق و  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6160857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ex-600 لدم ویکنب  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004257000017 زاین :  هرامش 

نیزراکوریق شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدنزاس  عجرم  ویکنب  یتراجت  مان   ms 506 لدم یرادا  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ex-600 لدم ویکنب  روتکژورپ  وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک سراف ،  ناتسا  نیزراک  ریق و  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  یدازآ ، ناتسوب  یوربور  ناوضر ، نابایخ  ریق ، نیزراکوریق ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7476117961 یتسپ : 

54522630-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54522631-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6160857ex-600 لدم ویکنب  روتکژورپ  هحفص 44)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

ex-600ex-600 لدم   لدم ویکنب   ویکنب روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 5151

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