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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 نمهب   نمهب   11 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   244,510هکس , 000244,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   422رالد , 190422 , تاراما190 تاراما مهرد   117,2701مهرد 17,270

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   231هکس , 020 , 000231 , 020 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   300رالد ,350300 سیئوس350, سیئوس کنارف   468,000468کنارف ,000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 143,000هکس , 000143,000 , اداناک000 اداناک رالد   32رالد ,29032 ناتسبرع290, ناتسبرع لایر   1لایر 14,880114,880

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,99هکس 000 , 00099, 000 , وروی000 467,6وروی 10467,6 ژورن10 ژورن نورک   43,70043,700نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,2 16 , 00020 ,2 16 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ533,970533,970دنوپ نپاژ نینی   دصکی   332دصکی ,540332 ,540

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
((4343))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 119119))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) paging  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 5  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( 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 19  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا نهآ  بوذ  ینامرد  یتشادهب  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یرادا 7/30هرامش تاعاس  رد  یلا 1401/11/10  رشن  زا   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 13

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163532 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاقترا و یناسر و  زور  هب  تامدخ  یتاعالطا  یاه  متسیس  تخاس و  ریز  هکبش  یزاس  نما  هعسوت و  دوبهب و  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاهن ناربراک  ینابیتشپ 

دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  تروص  هب  لایر  غلبم 7250٬000٬000  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طبترم قباوس  یاراد  هبرجت  ناوت و  اب  اتفا  زوجم  یاراد  راد  تیحالص  طیارش  دجاو  نایضاقتم 

:: سردآ سردآ

03152653131  - 39 :: نفلت :: motaharyhospital.comنفلت تیاسبو تیاسبو

03152653110 :: سکف :: info@motaharyhospital.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رگراک راک و   :: عبنم اتعبنم زور  تدم 10  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات

6163957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه یرادرهش  رد  یرامآ  عماج  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  یموب  شزومآ  یزادنا ،  هار  زیهجت  بصن ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

انیس یلعوب  هاگمارآ  نادیم  نادمه  یناشن  هب  نادمه  یرادرهش   :: سردآ سردآ

08138250118 :: نفلت :: www.hamedan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زور زور هبهب   تامدخ   تامدخ یتاعالطا   یتاعالطا یاه   یاه متسیس   متسیس وو   تخاس   تخاس ریز   ریز هکبش   هکبش یزاس   یزاس نما   نما وو   هعسوت   هعسوت وو   دوبهب   دوبهب ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ییاهن ییاهن ناربراک   ناربراک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ءاقترا   ءاقترا وو   یناسر   یناسر

11

یرامآ یرامآ عماج   عماج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس یموب   یموب شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار زیهجت   زیهجت بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 22
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رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/65 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هزات نخس   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هتشر  رد  لقادح 3  هبتر  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد  طیارش و  دجاو  رواشم  نیسدنهم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن راذگاو  روشک  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  تاطابترا  تاعالطا و  تینما  یاهدرادناتسا  رارقتسا  هرواشم و  شیارگ  رد  اتفا  یهاوگ  و 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01/1021029/م یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش یلا  خروم 1401/11/1  تعاس 8  زا   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163360 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا تسپ  رد 18  اداکسا  متسیس  یناسرزورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  26/618/036/515: دروارب

هناماس 2001001262000126  لایر -   1/330/901/826 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

زاوها : یناشن هب  یتسپ 6137674764  دک  یداصتقا 7698-3167-4113 و  دک  یلم 10100980544 ، هسانش  هب  ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: سردآ سردآ
اهدادرارق تاکرادت و  روما   A کولب موس -  هقبط  ناتسزوخ -  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هقبط  نامتخاس  یقرش -  رگراک  راولب  - 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 33

لاقتنا لاقتنا تسپ   تسپ   1818 ردرد   اداکسا   اداکسا متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050224000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163399 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش  هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هداد هکبش  - یناسر عالطا  یاه  هکبش  تامدخ  - تاموزلم تاعطق و  هئارا  دیلوت و  - رازفا تخس  ینابیتشپ  هئارا و  - کیتامروفنا - تاطابترا تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  - ینابیتشپ تامدخ  - یتارباخم یا و  هنایار  یاه 

14,538,500,000 یلام :  دروآرب 

لایر   726,925,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  هرادا  لیوحت  ررقم  تلهم  رد  تسیابیم  یکناب  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

15:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روما هرادا  - لوا هقبط  - یرادرهش هعسوت  نامتخاس  - دهشم - یوضر ناسارخ   ، 9133683633 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200100111900075 :: یهگآ یهگآ هرامش   رصعهرامش تعاس 19  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا راربا   :: عبنم حبصعبنم تعاس 9  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163585 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

dcs متسیس تازیهجت  یکدی  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/685/460/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  200/000 دیرخ : 

:: سردآ سردآ

04131073227-02141934 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tavanir.org.ir - www.azrec.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

dcsdcs متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

109-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  گنیروتینام  زکرم  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  4/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

34496274-34448095-041 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/24س یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  تیاغل  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163981 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  سار   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  ینمیا و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  کی  غلبم  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هارمه جرب  موس  ط  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

81712580 یناگرزاب 88640810 -  :: نفلت :: www.tamin.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف یاقآسکف  r.tahmasebi@mci.ir راسکاخ - یاقآ   j.khaksar@mci.ir :: لیمیا لیمیا
یبسامهط

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 77

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 137 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lj9eaq3tjz843?user=37505&ntc=6164069
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6164069?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yamnqwaj2kgg5?user=37505&ntc=6163981
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163981?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

67-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11هرامش ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164550 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اردص  یرادرهش  تهج   UHPS تسیم رتاو  پمپ   ، یموینیمولآ رچکارتسا  هب  زهجم  اتسآ  وکیمآ  یورشیپ  وردوخ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  22/000/000/000 دروارب : 

لایر  1/100/000/000 نیمضت :  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لوبق ای  در  رد  یرادرهش  یهگا -  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000/000 دیرخ :  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه.تسا  راتخم  تاداهنشیپ 

یتسپ 7199433869 دک  اردص  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ  راولب  اردص -  رهش  سراف   :: سردآ سردآ

سامت 36414414-071و85193768-88969737 و41924- هرامش   :: نفلت نفلت
021

www.setadiran.ir :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1903  / ت ک م ع  / 7700401448 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NETWORK SWI CH 9200 ددع دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.torc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یورشیپ یورشیپ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

NETWORK SWI  CH 9200NETWORK SWI  CH 9200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 137 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yxkvlggsslkcr?user=37505&ntc=6164550
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6164550?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uyy89g4ej92sc?user=37505&ntc=6163450
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163450?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R1-1401/010 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   8 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 130.000.000.000  - 

لایر نیمضت 6.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  لوا  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731314332  - 4478 :: نفلت :: SPGC.IR www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005315000095 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163966 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا ) هار  بصن و  هارمه  هب   ) لیبدرا یرادرهش  هداد  زکرم  تازیهجتدیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یزادنا ) هار  بصن و  هارمه  هب   ) لیبدرا یرادرهش  هداد  زکرم  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
42,400,000,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,120,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:10 تعاس : 1402/02/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا یرادرهش  نامتخاس  ریت  یس  نابایخ  لیبدرا   ، 5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: 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

چوس چوس وو   رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

(( یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   )) تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/1هرامش زا   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم خیرات 1401/11/9عبنم زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164042 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- یچیپ بالق  هچضوح  فالک  برد و  یباتک  لفق  یدنبدحاوم  راهم  نودب  ییاوه  لباک  عاونا  یجوز -  لوژام 250  یترارح -  لصفم  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... قرب بسچ 

ODF 9 کار  - ODC لنپ -  چپ  تسپ  هبعج  یسدع  روتکناک  پآرد  لباک  روتپادآ  دروکچپ - لتگیپ  دیرخ 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   500/000 دانسا دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ تاکرادت و  هرادا  لوا  هقبط  تارباخم -  - یزکرم نامتخاس  یبونج  تلاسر  رهشلگ ، سابع  ردنب   :: سردآ سردآ

33308259-33308255-33308258 :: 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

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تیاغل  خروم 1401/11/01  هبنش  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/08

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164297 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  هداد  زکرم  یارجا  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- لایردرایلیم دودح 44  هصقانم  رابتعا  لک 

دقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  نویلیم  ) تسیب  تسیود و  لداعم  لایر   2,200,000,000  ) لایر نویلیم  تسیود  درایلیمود و  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در و  رد  کرادم  دانسا و  یسررب  زا  سپ  ناردنزام  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  ...یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب 

 - 01133349386: نفلت ناردنزام  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نارادساپ  راولب  یراس  : امرفراک یناشن  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  سردآ   :: سردآ سردآ
0133347257

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پآرد پآرد لباک   لباک روتپادآ   روتپادآ دروکچپ - - دروکچپ لتگیپ   لتگیپ دیرخ   دیرخ  - - راهم راهم نودب   نودب ییاوه   ییاوه لباک   لباک عاونا   عاونا یجوز -  -  یجوز   250250 لوژام   لوژام یترارح -  -  یترارح لصفم   لصفم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
چپچپ تسپ   تسپ هبعج   هبعج یسدع   یسدع روتکناک   روتکناک

1313

هداد هداد زکرم   زکرم یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا و  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092036000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/11/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164351 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WAN و LAN هکبش یرتویپماک  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  هصقانم  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  لاس  ود  ارجا : تدم 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 2.021.886.304 

کالپ 27 رایدنفسا  راولب  ندرج )  ) الدنام نوسلن  نارهت خ  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

81314328-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

81314333-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003829000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164599 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم  رورس  قاتا  نویسالوزیا  یزاس و  درادناتسا  ارجا  یحارط و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تیریدم رورس  قاتا  نویسالوزیا  یزاس و  درادناتسا  ارجا  یحارط و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رتفد دحاو  یزرواشک -  کناب  تیریدم  یدازآ -  کراپ  یبونج  علض  ماف -  نیکشم  نابایخ  زاریش -   ، 7143914176 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تامدخو

:: 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

تازیهجت6163399 یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
یریوصت تراظن 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

WANWAN  وو   LANLAN هکبش هکبش یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1515

تیریدم تیریدم رورس   رورس قاتا   قاتا نویسالوزیا   نویسالوزیا وو   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ارجا   ارجا وو   یحارط   یحارط دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

متسیس6163532 تخاس و  ریز  هکبش  یزاس  نما  هعسوت و  دوبهب و  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ  یراذگاو 
ییاهن ناربراک  ینابیتشپ  ءاقترا و  یناسر و  زور  هب  تامدخ  یتاعالطا  یاه 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناشفا6164502 لباک  تیال -  تیاس  هحفص 13)ناملا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

2001001159000161 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163327 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  قباطمه  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ طیارش  قباطم  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   886,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/02/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: 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

زاین زاین دروم   دروم هزاس   هزاس هارمه   هارمه هبهب   یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   99 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717
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نادابآ یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  زا  سپ  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زاغآرس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یزاس  نامزمه  تکفا  اب  نتم  دنمشوه   ، میوقت تعاس  شیامن  تیلباق  اب  رتمیتناس  رطق 220  هب  هخاش  تاصخشم 32  اب  تیال  تیاس  ناملا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدامآ کتسد  smd cl5v,40A-ip68-50*50 و  مواقم ،  نهآ  موینیملآ و  لیفورپ  هندب  هارمه  نفلت  زا  هدافتسا  اب  لرتنک  یاف  یاو  لوژام  زا  هدافتسا  اب  دادعت 

ییانشور یاه  هیاپ  یور  بصن  تهج 
ناشفا  لباک  - 

لایر دحاو 25.486.600.000  تمیق 

:: 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

ناشفا ناشفا لباک   لباک تیال -  -  تیال تیاس   تیاس ناملا   ناملا ناونع : : ناونع 1818

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

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

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/44 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سرگاز ناب  هدید   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164775 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص   9 تعاس  - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دیدجت  زراب -  هسردم -- هعلق  هب  جنم  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هدشدیدجت رولگبآ -  ییاتسور  هار  تلافسآ  لیمکت و  - 

هدش  دیدجت  نوگرام -  بلاغ -  هاش  زراب -  درک  - رهش  - روحم مرگ  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  - 
میرک یگیب  نسح  چیپ  سیق ، ماما  یماش -  هدرک  نامدنگ  هرومعم -  ناج   ، یلوس یلع -  همشچ  زارد -  حل   ) نجورب ناتسرهش  یاهینتنآ  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 

هدش دیدجت  ناگتسو - ) کرنک -  ونهد ، هبندارف  دابآ  ،
دیدجت  زاین -  دروم  هزاس  هارمه  هب  یتعنص  روتینام  هاگتسد  یزادنا 9  هار  بصن و  لمح و  دیرخ و  - 

اضرهش نجورب -  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 
هدش دیدجت  حرق -  ناگدرل -  روحم  گنیسیفرسورکیم  یتظافح  شکور  یارجا  هیهت و  - 

هدش دیدجت  ناتسا -  یاهروحم  رد  لیردراگ  هیاپ  لیردراگ و  بصن  - 
درکرهش رذآ  راب 26  هنایاپ  هطوحم  نامتخاس و  یزاسهب  ریمعت و  لیمکت  - 

یهگآ لصا  رد  تایئزج  لماک  حرش  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادنامرف یوربور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  راولب  درکرهش   :: سردآ سردآ
تسارح هرادا  هنامرحم  هناخریبد  فلا  تکاپ  همانتنامض  لیوحت 

3-32244852 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32250997 :: 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  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیاپ هیاپ وو   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن مرگ -  -  مرگ تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   لیمکت   لیمکت روحم - - روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : - - ناونع
هطوحم هطوحم وو   نامتخاس   نامتخاس یزاسهب   یزاسهب وو   ریمعت   ریمعت لیمکت   لیمکت هزاس -  -  هزاس هارمه   هارمه هبهب   یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   99 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ لیردراگ -  -  لیردراگ

هنایاپ هنایاپ

1919
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

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

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

2001001159000164 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163312 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب  قباطم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دروآرب قباطم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   535,755,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/02/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  رهش  حطس  یاه  هارگرزب  رد  تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 39.116.415.000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ وو   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه هارگرزب   هارگرزب ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  رهش  حطس  یاه  هارگرزب  لیرردنه  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 15.462.989.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.ir - 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

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  رهش  حطس  یاه  هارگرزب  رد  تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 39.116.415.000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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 رهش حطس   حطس یاه   یاه هارگرزب   هارگرزب لیردنه   لیردنه بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222

تاقلعتم تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163946?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dccjdvst85b8v?user=37505&ntc=6163959
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163959?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163967 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیسب ) نادیم  اترها  یهار  هس  لصافدح  نارهت (  هداج  رد  لیردراگ  یارجا  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

جیسب ) نادیم  اترها  یهار  هس  لصافدح  نارهت (  هداج  رد  لیردراگ  یارجا  هیهت و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جیسب ) نادیم  اترها  یهار  هس  لصافدح  نارهت (  هداج  رد  لیردراگ  یارجا  هیهت و  هژورپ  نیمضت :  تاحیضوت 

10:00 تعاس : 1402/02/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت هقطنم 5  یرادرهش  نارهت  هزاورد  زیربت   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092903000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163986 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یاه  ریگ  تعرس  هدایپ و  رباع  طوطخ  یلصا و  نابایخ  یلوط  یشک  طخ  هژورپ  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  رهشدزیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش حطس  یاه  ریگ  تعرس  هدایپ و  رباع  طوطخ  یلصا و  نابایخ  یلوط  یشک  طخ  هژورپ  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/11/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسلگ 67 رهشدزیا   ، 4641338581 یتسپ :  دک  رون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه ریگ   ریگ تعرس   تعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ وو   یلصا   یلصا نابایخ   نابایخ یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا 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 137 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/avuaevc5vc2lq?user=37505&ntc=6163967
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163967?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w8u8snhtqt3mq?user=37505&ntc=6163986
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163986?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094839000123 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163989 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یا 1/05  هقطنم  بیرض  یرسالاب 1/41 و  بیرض  اب  لاس 1401  هینبا  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  ولیزرط  هاگلیس  یور  رب  یراذگ  هدرن  لیر و  دراگ  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمالعا  طیارش  ساسا  رب  یرادناتسا  یرادناتسا  یزیر  همانرب  تنواعم  لماش  یاه  همانشخب  ساسا  رب  لیدعت  لامعا  اب  عوطقم و  تروصب  هاگراک  زیهجت 

هیمورا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یراذگ هدرن  لیردراگ و  داجیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   699,373,054 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/12/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالقنا نادیم  هیمورا   ، 5715653971 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164000 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیخ )  هثداح  طاقن  سدقم (  دهشم  رهش  حطس  یاههارگرزب  رد  تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زیخ )  هثداح  طاقن  سدقم (  دهشم  رهش  حطس  یاههارگرزب  رد  تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
39,116,415,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,955,820,750 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  سدقم  دهشم  یرادرهش 
14:30 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

، کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ، نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سدقم دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه ، هقبط 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگلیس هاگلیس یور   یور ربرب   یراذگ   یراذگ هدرن   هدرن وو   لیر   لیر دراگ   دراگ داجیا   داجیا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

رهش رهش حطس   حطس یاههارگرزب   یاههارگرزب ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 137 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gapa5dzh8ytrs?user=37505&ntc=6163989
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163989?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mw524tpewj43f?user=37505&ntc=6164000
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6164000?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164001 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیخ ) هثداح  طاقن   ) سدقم دهشم  رهش  حطس  یاههارگرزب  لیردنه  بصنو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زیخ ) هثداح  طاقن   ) سدقم دهشم  رهش  حطس  یاههارگرزب  لیردنه  بصنو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,462,989,000 یلام :  دروآرب 

لایر   773,149,450 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  لص  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  سدقم  دهشم  یرادرهش 
14:30 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

، کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ، نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سدقم دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  ، فکمه هقبط 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

83/401/94 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

افسیئ  :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165055 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتخاس  شیپ  تاعطق  اب  نیعبرا  یاهروحم  تیلوا  اب  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاد ) ...  ریت ،  هلول ،  سکاب ،  یسرجوین ،  لماش  )

هام  ارجا 12  تدم 
لایر دروارب 911.041.608.289 

لایر  نیمضت 24.220.832.165   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هتشر 

هناخریبد دحاو  مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  مالیا   :: سردآ سردآ

08433362922 :: 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 رهش حطس   حطس یاههارگرزب   یاههارگرزب لیردنه   لیردنه بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ تاعطق   تاعطق اباب   نیعبرا   نیعبرا یاهروحم   یاهروحم تیلوا   تیلوا اباب   ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 137 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jkwkx54t32c62?user=37505&ntc=6164001
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6164001?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zgv23lw5c9sl3?user=37505&ntc=6165055
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6165055?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6165074 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رها و )...  یهار  هس  دازآ - هاگشناد  هدیمهف - دیهش  نادیم  هقطنم ( حطس  یاهلپ  رد  هدرن  لیردنه و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

 ...( رها و یهار  هس  دازآ - هاگشناد  هدیمهف - دیهش  نادیم  هقطنم ( حطس  یاهلپ  رد  هدرن  لیردنه و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رها و )...  یهار  هس  دازآ - هاگشناد  هدیمهف - دیهش  نادیم  هقطنم ( حطس  یاهلپ  رد  هدرن  لیردنه و  هژورپ  نیمضت :  تاحیضوت 

10:00 تعاس : 1402/02/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت هقطنم 5  یرادرهش  نارهت - هزاورد  زیربت -   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6163399 یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
یریوصت تراظن 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شکور6164775 یزاسهب و  ییاتسور -  هار  تلافسآ  لیمکت و  روحم - تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 
یزادنا 9 هار  بصن و  لمح و  دیرخ و  لیردراگ -  هیاپ  لیردراگ و  بصن  مرگ -  تلافسآ 

هنایاپ هطوحم  نامتخاس و  یزاسهب  ریمعت و  لیمکت  هزاس -  هارمه  هب  یتعنص  روتینام  هاگتسد 

هحفص 13) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هقطنم هقطنم حطس   حطس یاهلپ   یاهلپ ردرد   هدرن   هدرن وو   لیردنه   لیردنه هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3030

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم تعاس 8:30عبنم  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163285 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروارب 21.930.456.028  ناتسا -  حطس  یاه  ناتسرهش  تارادا  ینوماریپ  یاهراوید  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 57.748.744.927  کولب - )  دراگ  یگنس (  لئاح  راوید  تایلمع  یارجا 

یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
لایر  درورارب 50.896.500.000 

لایر  دروارب 13.917.164.805  ..و -  بیرغ  کزیرهک ،  نادنبلعن ،  یاه  لپ  ینتب  ظافح  یارجا 
رایرهش  نارهت -  روحم  رد  کماداب  لپ  یزاس  نمیا  لودج و  اب  ریسم  یزاسادج  یسدنه ،  حالصا 

لایر دروارب 20.916.282.293 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001001423000311 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163397 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوا تبون   ) ناریگجاب یزرم  هنایاپ  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت   ، هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  ، شزومآ یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401/31/335

یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریگجاب یزرم  هنایاپ  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت   ، هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  ، شزومآ یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1401/31/335 لوا ) تبون  )
212,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,240,000,000 نیمضت :  غلبم 

17:00 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( کولب کولب دراگ   دراگ یگنس (  (  یگنس لئاح   لئاح راوید   راوید تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا تارادا -  -  تارادا ینوماریپ   ینوماریپ یاهراوید   یاهراوید لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3131

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاسدنتسم   یزاسدنتسم ،، شزومآ شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

لوا تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005674000203 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 18  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 19  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود کی و  هقطنم  یرادرهش  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناجریس یرادرهش   :: سردآ سردآ

مان 88969737-85193768 تبث  رتفد   02141934 - 03441325077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ هقطنم  ناریا -  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/350/2823 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164111 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ  دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 67.607.262.850 

نارمچ  دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  راک  یارجا  لحم 
زور راک 280  یارجا  تدم 

لایر  نیمضت 3.380.363.143   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  لایر  دانسا 300.000  هنیزه 

اهدادرارق  روما  دحاو  تکرش  یلضاف  دیهش  نابایخ  کشوکمرخ  زاوها  لیوحت   :: سردآ سردآ
هقبط 8 کالپ 188  دنپس  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت  شیاشگ 

روپ یقت  یاقا   06132176463 :: نفلت :: setadiran.ir ioptc.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

نامتخاس نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ ینابیتشپ   ینابیتشپ یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3434

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

مود تبون  یفیک  یبازرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092421000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  راشتنا  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هشیدنا یایرد   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زور  نیرخا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق  ناتسرهش  زاگ  راشف  لیلقت  هاگتسیا  هس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیوقت زور  دادرارق 180  تدم 

تفن ترازو  تسارح  نامزاس  کینورتکلا  تظافح  تنواعم  دات  دروم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  رتفد  ناگزمره -  ناتسا  زاگ  تکرش  رجف -  کرهش  زاگ - راولب  سابعردنب -  : فلا یاهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

07632197236 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004449000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 14:30  تیاغل   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نانمس مایپ   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  رهظ  تعاس 14:30  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164714 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 8   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  ها  بصن و ر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

02141934 - 1-02333435890 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ راشف   راشف لیلقت   لیلقت هاگتسیا   هاگتسیا هسهس   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3535

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هاها   رر   وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-27 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  خروم 1401/10/26  تعاس 9  زا   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

لادتعا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164778 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  زاگ  تکرش  حطس  رد  نکاما  تاسیسات و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر نیمضت 6.255.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رجف ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  یناشن  هب  نانمس  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

02333453844 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091578000269 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش یلا 1401/11/20   1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش کیپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164797 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح  یدنب : هتسد  لمآ - ناتسرهش  زاگ  هرادا  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 904.988.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک ریبد  لیوحت  یرادا و  نویساموتا  داهنشیپ  هئارا   :: سردآ سردآ
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یناقلاط  هلا  تیآ  راولب  یراس  ناردنزام 

:88969737 و 85193768 نارهت مان  تبث  رتفد  - 57895000-021 :: نفلت نفلت
021 سامت 41934 - زکرم 

www.iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6163399 یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
یریوصت تراظن 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا6164069 تظافح  گنیروتینام  زکرم  یارجا  هحفص 6)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تکرش تکرش حطس   حطس ردرد   نکاما   نکاما وو   تاسیسات   تاسیسات تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3737

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 137 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uh4s6426g7w4e?user=37505&ntc=6164778
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6164778?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kjmzalvlz6ql5?user=37505&ntc=6164797
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6164797?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدام 100، یناگیاب ، دمآرد ، یزاسرهش  یزاسون ، یاهدحاو  هب  تامدخ  هئارا  تیلباث  اب  یزاسون  یزاسرهش و  عماج  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تامدخ  حرش  ربارب   77

1101050253000150 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه نیمزرس  راک  هار  هدننک  هضرع  عجرم   IWIN یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  سامت  زکرم  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناگیاب یناگیاب دمآرد ، ، دمآرد یزاسرهش   یزاسرهش یزاسون ، ، یزاسون یاهدحاو   یاهدحاو هبهب   تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا تیلباث   تیلباث اباب   یزاسون   یزاسون وو   یزاسرهش   یزاسرهش عماج   عماج متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6163896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی ربراک   ultimate 90 هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  لمح و  هنیزه  هدوزفا ، شزرا  تخادرپ 

1101001187000019 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یربا شنایار  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
سیدرپ

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاسکی ربراک   ultimate 90 هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  لمح و  هنیزه  هدوزفا ، شزرا  هنیزه  تخادرپ 

5178785695 یتسپ :  دک  رذآ ،  لابقا  نابایخ  یاهتنا  تلاسر  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34433250-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34433259-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4040
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یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس  103 ازخا هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1404/05/20

1101004125000013 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیسررس  103 ازخا هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  لاوریاف  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1404/05/20

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

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

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000143 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  سوریو  یتنآ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

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

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4242
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راوک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاهدحاو  نامرد و  تشادهب و  هکبش  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098203000007 زاین :  هرامش 

راوک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

1230 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

راوک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعبات یاهدحاو  نامرد و  تشادهب و  هکبش  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب  سپس  اضما و  ورهم  دانسا  هیلک ی 

دشاب یموب  امتح  هدش  یریگراک  هب  یورین 

7346144141 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب  هکبش  - ینیمخ ماما  راولب  - راوک راوک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37829136-071  ، 37825021-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37825021-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120423 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک یاه  متسیس  قیقد  تالآ  رازبا  مزاول و  رتویپماک ،  هورگ 

:: 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

هعبات هعبات یاهدحاو   یاهدحاو وو   نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4343

یمومع یمومع طباور   طباور دیدج   دیدج رازفا   رازفا مرن   مرن تاعالطا   تاعالطا ویشرآ   ویشرآ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج رورس   رورس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4444
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هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طباوضو  طیارش  قبط  ناتسرامیب  سناژآ  یراپس  نورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092353000049 زاین :  هرامش 

هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یلبق  نایامرفراک  زا  همان  تیاضر  هیارا  ناتسرامیب  دیدحالص  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3913161155 یتسپ :  دک  قباس ، ) یامنلگ  ) ژاتیمرآ تکرش  بنج  نیسح  ماما  نادیم  نارهت  میدق  هداج  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422441-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422361-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  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 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یسدنهم  ینف و  عماج  هناماس  یناسرزورب  ینابیتشپ و  یراذگاو  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000055 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  یصاصتخا  طیارش  رد  یتساوخرد  دراوم  یراذگراب  مالعتسا ، دانسا  ءاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: 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 سناژآ   سناژآ یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 4545

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب ناریا   ناریا یتلود   یتلود یناگرزاب   یناگرزاب تکرش   تکرش یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف عماج   عماج هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4646

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

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

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

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

6164461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Forgate-300E هلاس -  هس  تاموتا  نیالفآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000375 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  ینادواج  مناخ  یلخاد 258  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  انمض 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Forgate-300EForgate-300E هلاس -  -  هلاس هسهس   تاموتا   تاموتا نیالفآ   نیالفآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4747

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقد افطل  ( دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  لماک  تاصخشم  () (ع نیسح ماما  ناتسرامیب  یزاجم  راتخاس  یناسر  زورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن

1101090345000229 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیون هداد  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PVM یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   PVM یزاجم یاهنیشام  تیریدم  یزاس  یزاجم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  اهزوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PVMPVM  یزاجم یزاجم یاهنیشام   یاهنیشام تیریدم   تیریدم یزاس   یزاس یزاجم   یزاجم رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دروم  هک 10 تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005300000012 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  نیزجرد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

رهش یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دروم  هک 10 تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3563113479 یتسپ :  دک  نیزجرد ،  یرادرهش   - نیزجرد رهش   - رهشیدهم رهش ،  یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33684777-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33684666-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم یلیصفت  یدنب  شخب  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001056000016 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا 74 یگنهامه 60992870  تهج  سامت  هرامش  یتسویپ -  یاه  لیاف  ساسارب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135937661 یتسپ :  دک  یزادرپراک ،  لک  هرادا  ناریا - یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60992805-021  ، 60991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66731191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا دروم   دروم 1010 هکهک   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949

نایرتشم نایرتشم یلیصفت   یلیصفت یدنب   یدنب شخب   شخب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5050
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتیام نفلت  زکرم  یرازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000457 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 4300 سنسیال رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سوفوس یتراجت  مان  اکرآ  هناماس  نایار 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  هیولسع  رد  عقاو  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ  یزکرم  رابنا  ات  الاک  هنیزه  تیلوئسم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ یراذگراب  هناگادج  تروصب  اضاقت و  حرش  ساسارب  یتسیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هدوب و 

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315038-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لتیام لتیام نفلت   نفلت زکرم   زکرم یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 5151
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ناجیابرذآ ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگناخ ربراک  لماک 90  تینما  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لاسرا و  هنیزه  هدوزفا و  شزرا 

1101001187000020 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

انرب هکبش  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  باق 1  شیوداپ  ناونع  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگناخ ربراک  لماک 90  تینما  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  ، لاسرا هنیزه  ، هدوزفا شزرا 

5178785695 یتسپ :  دک  رذآ ،  لابقا  نابایخ  یاهتنا  تلاسر  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34433250-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34433259-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   بصن   بصن وو   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه وو   هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا یگناخ   یگناخ ربراک   ربراک   9090 لماک   لماک تینما   تینما هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

5252
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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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6165070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کرادم  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000085 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راکنامیپ هدهعرب  باهذ  بایا و  راک - مامتازادعب  ههامکی  رثکادح  هیوست 

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

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

ناونع6164278 یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  هطقن (  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هژورپ 
 ( هکبش تحت  گولانآ و  یاهنیبرود  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  یریوصت و  تراظن  طبض و 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کرادم   کرادم نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 5353
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه تسپ  نویساموتا  تهج  متسیس  هاگتسد  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000490 زاین :  هرامش 

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

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  50 دادعت : 

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

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

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   . PEPPERAL& FUCHS تکرش  SWITCHING AMPLIFIER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000473 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BARRIER یتراجت مان   S1SD-1AI-2U لدم  PLC لرتنک یاه  متسیس   Isolating Amplifier/Splitter گولانآ یجورخ  یدورو  لوژام  الاک :  مان 

جرفتم هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   PEPPERL+FUCHS هدنزاس عجرم  روپاگنس 
ددع 18 دادعت : 

1402/01/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   . PEPPERAL& FUCHS تکرش  SWITCHING AMPLIFIER :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312204-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا تهج   تهج متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  .  . PEPPERAL& PEPPERAL& FUCHSFUCHS تکرش   تکرش   SWITCHING AMPLIFIERSWITCHING AMPLIFIER ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 137 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cpyjfgug3edd2?user=37505&ntc=6163517
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163517?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8zs24lhlb56n3?user=37505&ntc=6164657
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6164657?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجریس یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  دادعت  تاصخشم و  قبط  هدننک  شوماخ  یاهردنلیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092356000013 زاین :  هرامش 

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

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

42338601-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب دادعت   دادعت وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یاهردنلیس   یاهردنلیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .  VESDA تکرش تخاس   FILTER CARTRIDGE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000469 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
قیرح هبذاج  هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   VESDA هدنزاس عجرم   VESDA یتراجت مان  قیرح  مالعا  متسیس  دربراک   Vsp-005 روسنس الاک :  مان 

اناداپآ
ددع 129 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312204-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس دربراک   دربراک   Vsp-005Vsp-005 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت سای  نانز  عماج  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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا یاه  یتسش  اهریژآ ، اهروتکتد ،  ) تازیهجت لماش  سای  یناتسرامیب  عمتجم  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(. یزکرم لرتنک  یاه  لنپ  قیرح و 

1101090728000020 زاین :  هرامش 
نارهت سای  نانز  عماج  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسیلرودنو وزج  تکرش.دشاب  یم  گنایج  ناسدنرب  ددع  یبونج 500 تمسقو  تنج  دنرب  ددع  عمتجم 1200 یلامش  تمسق  یاهروتکتد  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
42160838 دامرف لصاح  سامترف  یزوریف  مناخاب  لاوس  هنوگره  تروصرد.دشاب  زوررد  هامود  تروص  هب  دیدزاب.دشاب  نارهت  یناشن  شتآ 

1597856511 یتسپ :  دک  سای ،  ناتسرامیب  یلامش  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42160531-021  ، 42160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89778612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالعا مالعا یاه   یاه یتسش   یتسش اهریژآ ، ، اهریژآ اهروتکتد ، ، اهروتکتد  ) ) تازیهجت تازیهجت لماش   لماش سای   سای یناتسرامیب   یناتسرامیب عمتجم   عمتجم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
(.(. یزکرم یزکرم لرتنک   لرتنک یاه   یاه لنپ   لنپ وو   قیرح   قیرح

5858

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

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

زا 137 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/83vd9qluvbsre?user=37505&ntc=6164088
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6164088?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6163297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی نیالنآ  سنسیال  هارمه  هب   fortiweb 1000E هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000417 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-1000E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  تخادرپ 40   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

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

66960261-021  ، 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

هلاسکی هلاسکی نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     fortiweb 1000Efortiweb 1000E  هاگتسد هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 5959

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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6163308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی نیالنآ  سنسیال  هارمه  هب   fortiweb 6000E هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000418 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-600E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور   40 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

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

66960261-021  ، 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

هلاسکی هلاسکی نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     fortiweb 6000Efortiweb 6000E  هاگتسد هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 137 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5k2lrhu7m3r4f?user=37505&ntc=6163308
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163308?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6163501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  وکسیس  چیوس  لاسرا  هیهت و  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000127 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا مزال  تازوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا  .تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  وکسیس  چیوس  لاسرا  هیهت و  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171673618 سامت هرامش  دشابیم 

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6163503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق یروانف  ملع و  کراپ  زاین  دروم  لباک  میس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093388000006 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یا هقلح  رادقم 1  ایمیس  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   CAT 6 UTP لدم  m 305 لوط  PVC شکور اب  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 
هقلح ( لور )1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
زربلا قفا  یتراجت  مان   m 1 لوط  mm^2 0/75 عطقم حطس   V 500-300 ژاتلو یسم  سنج  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

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

زربلا قفا  یتراجت  مان  یرتم  لوط   2x16 mm^2 عطقم حطس   kV 0/6-1 ژاتلو یسم  سنج  ناشفا  عون  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

تروص نیا  ریغ  رد  ددرگ  هعلاطم  هناماس  رد  جرد  یتسویپ  لیاف  امتح  تمیق  مالعا  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  هدننک  تکرش  فذح  هب  رجنم  دشاب و  یم  هدننک  تکرش  دوخ  دهع  رب  هدننک  تکرش  یمالعا  صقاون  هنوگره  تیلوئسم 

3471991984 یتسپ :  دک  نیجاراب ،  هداج  ود  رتمولیک  ینیگچ  دیهش  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33697200-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33697201-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق نیوزق یروانف   یروانف وو   ملع   ملع کراپ   کراپ زاین   زاین دروم   دروم لباک   لباک وو   میس   میس ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 137 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gudzjqkwhjmwf?user=37505&ntc=6163503
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163503?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6163813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Microtik cap xl ac تنیوپ سسکا  هاگتسد   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000419 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP912GH لدم  mW 100 هکبش تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

راگنارف
هاگتسد 10 دادعت : 

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

یراک زور  تخادرپ 40   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

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

66960261-021  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6163923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Microtik  cap xl acMicrotik  cap xl ac تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا هاگتسد   هاگتسد   1010 ناونع : : ناونع 6363

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت وو   لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  یرون  ربیف  تازیهجت  لباک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228002324 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   Duplex-N441.203 لدم تروپ  لنپ 12  چپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N11A.U1F010OK دک  Nexans-Cat6A لدم  m 5 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N115.P1A050OU دک  Nexans-Cat5e لدم  m 5 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC هدنزاس عجرم   MMC یتراجت مان   48SMTSCD لدم سکلپاد   SC دم لگنیس  هکبش  یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 

طابترا جوم  ایدم  هدننک 
ددع 48 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFPSCD2MM لدم  m 2 لوط دم 50  یتلام   SC لیت گیپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

لصفم نیهاش  روک  زیاس 24   FOC SS حرط یکیتسالپ  سنج  یتارباخم  یرون  ربیف  لصفم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   NEXANS یتراجت مان  دم  لگنیس  لدم   m 305 لوط روک  یرون 8  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ناتسزوخ هکبش  نمیا 
رتم 10,000 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک  لاس  کی  سنسیالاب   FG-60F لدم لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FG60F/10* GF Rj45 Ports including v*internal ports,2xwan ports 1xDmZport

1101020027000086 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تعنص ارپاس  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FORTINET یتراجت مان   FG-60D لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زاین تروصرد.دنشاب  یم  تمیق  هئاراو  تکرش  هب  زاجم  نامرک  ناتسا  لخاد  یاه  تکرش  طقف  ربتعم  هنالاس  سنسیال  هیهتو  ینابیتشپ  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ( یدمحم مناخراکرس   ) هرامشاب 09133955908

7617931145 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هیحان  یوربور  ولیس  هار  هس  یقودص  دیهشراولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32123630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32123586-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FG60F/10*  GF Rj45 Ports  inc luding FG60F/10*  GF Rj45 Ports  inc luding v* internal ports ,2xwanv* internal ports ,2xwan  لماک لماک لاس   لاس کیکی   سنسیالاب   سنسیالاب   FG-60FFG-60F لدم   لدم لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
ports  1xDmZportports  1xDmZport
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یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس  103 ازخا هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  چیئوس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1404/05/20

1101004125000014 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیسررس  103 ازخا هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  چیئوس  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1404/05/20

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

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

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلنوت ییویدار  ششوپ  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000112 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

رد هدش  رهم  یراذگ و  تمیق  مالعتسا  کرادم  دنشاب و  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط  ناگدننک  نیمات  زج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  متسیس 

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1404/05/201404/05/20 دیسررس   دیسررس   103103 ازخا ازخا هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا اباب   تخادرپ.تسویپ   تخادرپ.تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6666

یلنوت یلنوت ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 6767
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا 64432513 دوجوم  تسویپ  رد  لماک  تاحیضوت  دوش  هعلاطم  تسویپ  کرادم  افطل  تسا  هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030458000185 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هشوخ اوآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LINKSYS یتراجت مان   WRT لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAG160N لدم  ADSL هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا 64432513 دوجوم  تسویپ  رد  لماک  تاحیضوت  دوش  هعلاطم  تسویپ  کرادم  افطل  تسا  هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417733161 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953867-021  ، 88979400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88954926-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6868
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6164328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

03531454467 یدابآرقاب یرکسع  نسحم  LED 1401110114011109 ینابایخ غارچ  1011015 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
03531454469 یقفاب یرگزرب  ناسحا  1401110114011108 رتمیلیم تماخض 25  زوسن  یکیمارس  وتپ  دیرخ  1090234

03531454466 یتشالا ینیما  دیعس  1401110114011108 دادعت تاصخشم و  قبط  یرون  ربیف  لوژام  فیدر   10505564
03531454469 یقفاب یرگزرب  ناسحا  ویسرالوکلوم 1401110114011109 تبوطر  بذاج  داوم  دیرخ  1130108

:: 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

تعنص ملع و  یهاگشناد  داهج   :: 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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cat3516 لوژام  DC تس کی  لوژام و   AC تس کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094212000303 زاین :  هرامش 

تعنص ملع و  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 
cat3516 لوژام  DC تس کی  لوژام و   AC تس کی  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1684933511 یتسپ :  دک  هرامش 188 و 190 ،  ول  کلم  دیهش  نابایخ  یناخردیح  دیهش  نابایخ  ماجرف  کمران  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77455001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77455003-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام فیدر   فیدر   44 رتمیلیم -  -  رتمیلیم   2525 تماخض   تماخض زوسن   زوسن یکیمارس   یکیمارس وتپ   وتپ دیرخ   دیرخ - -   LEDLED  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ویسرالوکلوم ویسرالوکلوم تبوطر   تبوطر بذاج   بذاج داوم   داوم دیرخ   دیرخ دادعت -  -  دادعت

6969

cat3516cat3516 لوژام   لوژام   DCDC  تستس کیکی   وو   لوژام   لوژام   ACAC  تستس کیکی   ناونع : : ناونع 7070
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  بای ...  ریسم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش 

1101001017000724 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  رتسگ  نمیا  هداد  یطابترا  تازیهجت  هدنزاس  عجرم   TECHSIS یتراجت مان   SE-4024 لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ریبدت رتسگ  نمیا  هداد  یطابترا  تازیهجت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات تهج  هنومن  لاسرا  دیامن /  مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا 

یغورف 75358223 /

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط بای ...  ...  بای ریسم   ریسم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم مامتا   مامتا زازا   لبق   لبق اتات  

7171

یکیرتکلا یکیرتکلا سناکرف   سناکرف رتم   رتم رتم - - رتم رپمآ   رپمآ یکیرتکلا - - یکیرتکلا لانیمرت   لانیمرت راشف - - راشف هلر   هلر -- رتم رتم هلر   هلر -- چوس چوس هبعج   هبعج -- هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  8 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005403 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رتم هلر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

راشف هلر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یکیرتکلا سناکرف  رتم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  قوف  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  ) C2960 X-24 TSL چیئوس ددع  کی  ، C2960 X-48TSL چیئوس ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001039000019 زاین :  هرامش 

ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  زاین  خساپ  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یرهش  ینیرفآزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  ( ) رتسگ هکبش  یتناراگ  سنسیال (  نودب   SG310 لاوریاف ددع  کی  سنسیال ، نودب   SG230 لاوریاف ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1201001039000018 زاین :  هرامش 
ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  زاین  خساپ  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ))   C2960  X-24 TSLC2960  X-24 TSL چیئوس   چیئوس ددع   ددع کیکی   ، ، C2960  X-48TSLC2960  X-48TSL چیئوس   چیئوس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 7373

تسیل تسیل قبط   قبط ( ) ( ) رتسگ رتسگ هکبش   هکبش یتناراگ   یتناراگ سنسیال (  (  سنسیال نودب   نودب   SG310SG310 لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع کیکی   سنسیال ، ، سنسیال نودب   نودب   SG230SG230 لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ

7474
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روشک یرادرب  هشقن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000180 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرهاب میرم  هدننک  هضرع  عجرم   CW1405 لدم رتنیرپ  هعطق  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

یتظافح عیانص  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PSV-20110 لدم ریوصت  توص و  شخپ  طبض و  هاگتسد   HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XVC-HD20B01 لدم هتشر 19  دادعت   HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DGS-1005A لدم تروپ  هکبش 5  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  یرتویپماک  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروک چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000496 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدیسر  تاداهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  یتسویپ -  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33046152-024  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6164660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یرس 9000 (  چیئوس  هاگتسد  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000188 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 7676

 ( ( تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  )  ) 90009000 یرس   یرس چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  یدقن -  تخادرپ  - یمومع یاه  هناخباتک  کیتورکیم  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003175000107 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدج یالاک  تدوع و  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  بیاعم  تریاغم و  تروصرد  - سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپ  - هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 09102030255 سانشراک  سامت  هرامش  - ددرگ یم  تفایرد 

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471612-024  ، 33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  هب  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000267 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمومع یمومع یاه   یاه هناخباتک   هناخباتک کیتورکیم   کیتورکیم رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

هنایار هنایار مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT6 لباک یرتم  هقلح 305  دیرخ 25  ضیوعت -  یتناراگ  ام -  سانشراک  دیئاتاب  ناگرگ -  ناگیار  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتادراو لصا  ردیانشا  کولف  تست  اب   UTP

1101003681000047 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

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

CAT6 لباک یرتم  هقلح 305  دیرخ 25  ضیوعت -  یتناراگ  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ناگرگ -  رابنا  ناگیار  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
SCHNEIDER دنرب  ACT4P6UCM3RBBU یساتکا یتادراو  لصا  ردیانشا  کولف  تست  اب   UTP

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230054-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم نفلت 09912476980  اب  یگنهامه  رتشیب و  تاحیضوت  تهج   sftp راددلیش  cat6 هکبش لباک  رتم  تساوخرد 1100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن سامت  یبجر 

1101000004000186 زاین :  هرامش 
یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یسابع زوریف  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان   cat 6 sftp لدم  m 500 لوط راد  دلیش  یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رتم 1,100 دادعت : 

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

یمسر روتکاف  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  همانیهاوگ  یاراد  هدننک  نیمات  ههام *  ًادودح 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LSZHLSZH  راددلیش راددلیش یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8080

sftpsftp راددلیش   راددلیش   cat6cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8181

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

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

لاوریاف6163909 هاگتسد  هحفص 26)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهدحاو6164098 نامرد و  تشادهب و  هکبش  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و 
هعبات

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناگرزاب6164406 تکرش  یسدنهم  ینف و  عماج  هناماس  یناسرزورب  ینابیتشپ و  یراذگاو  مالعتسا 
تسویپ حرشب  ناریا  یتلود 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبرغ ناجیابرذآ  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رثا بیترت  دنیامن  یراذگراب  صقان  تاعالطا  هک  یناگدننک  تکرش  هب  - دشاب یم  تسویپب  مالعتسا  طیارش  - کسویک بو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دش دهاوخن  هداد 

1101092683000011 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ گنهامه  هدننک  هضرع  عجرم   VESTEL یتراجت مان   TO-65T05D لدم یلخاد  زودنیو  لماع  متسیس  اب  یناسر  عالطا   in 65 کسویک هاگتسد  الاک :  مان 
دنمشوه

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  ادبم  زا  الاک  همیب  لقن و  لمح و  - ددرگ یراذگراب  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714613148 یتسپ :  دک  کالپ 34 ،  یتشهب  دیهش  هارراهچ  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222557-044  ، 32222789-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220090-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسویک کسویک بوبو   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ناشاک  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

! دوش هعلاطم  تاحیضوت  یرهش ؛ نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
! دوش هعلاطم  تاحیضوت  یرهش ؛ نویزیولت  هراوشوگ 

1101094389000001 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسارد  ناشاک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نویزیولت یلصا  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد بصن  رتم ، عافترا 3  رد  رتم  ضرع 5  یبیرقت )  ) داعبا ، PH4 یرهش ، نویزیولت  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم عافترا 3  رد  رتم  ضرع 1  یبیرقت )  ) داعبا یرهش ، نویزیولت  هراوشوگ  . 2

8731751167 تاکرادت ، هرادا  ناشاک ، هاگشناد  یدنوار ، بطق  راولب  رتمولیک 6  ناشاک ، روتکافشیپ : لاسرا 

8731753153 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  ناشاک -  هاگشناد  یدنوار -  بطق  راولب  رتمولیک 7  ناشاک - ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55912258-031  ، 55912100-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55513010-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

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

6163323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت ینمیا و  تازیهجت  هیلخت  لمح و   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000029 زاین :  هرامش 

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

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  دادرارق 2  ماجنا  تدم  دشاب .  یم  یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

43317570-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6163352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رون یزام   ) تاو ناوت 100 اب   LED یروتکژورپ غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000887 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ولبات  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  رون  یزام  یتراجت  مان   M311NLED7840 لدم  W 140 ناوت سکولیتپا  ینابایخ  یروتکژورپ   LED غارچ الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  داهنشیپ  یسررب  تهج  تسویپ  گرب  رد  هدش  مالعا  یاهدنب  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8484

(( رون رون یزام   یزام  ) ) تاو تاو 100100 ناوت   ناوت اباب     LEDLED یروتکژورپ یروتکژورپ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 8585

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

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

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

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

6163420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهط یاقآ  اب  یگنهامه  تهج  .دشاب  دات  دروم  تیفیک و  یراد  دیاب  یتساوخرد  مالقا  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09153822683

1101093439000069 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  نارانچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  دیفس  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361657519 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  یادتبا  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46126544-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122344-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش بونج  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  قرشبونج  نهآ  هار  لک  هرادا  ینتب 1*1  سکاب  دیرخ  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003603000106 زاین :  هرامش 

قرش بونج  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکیرا ینتب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراک  رتسگ  هکیرا  ینتب  عیانص  یتراجت  مان   m 1 عافترا  m 1 ضرع  m 1 لوط حلسم  نتب  سنج  هتخاس  شیپ  سکاب  الاک :  مان 

اراک رتسگ 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف یرازگراب  سپس  لیمکت و  ار  دراوم  افطل  تسا  هدش  جرد  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816737777 یتسپ :  دک  قرش ،  بونج  نهآ  هار  لک  هرادا  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31124493-054  ، 31134209-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31134209-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هفرط هفرط کیکی   دیفس   دیفس یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 8686

11 ** 11 ینتب   ینتب سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

6163513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصفم یرن  تخاس  تهج  ینف  تاصخشم  یاراد  مرگ  هزیناولاگ  ای  کیتاتساورتکلا  گنر  ششوپ  اب  یسرجوین  لصفم  یرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لصفم لکش   H هعطق )

1101001398000277 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نابات کین  هدننک  هضرع  عجرم  زد  نابات  کین  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  راد  لصفم  لدم   4x0/7 m زیاس ینتب  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
زد

ددع 2,000 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و 

یلخاد 269  025-37780426 سامت :  نفلت 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرگ مرگ هزیناولاگ   هزیناولاگ ایای   کیتاتساورتکلا   کیتاتساورتکلا گنر   گنر ششوپ   ششوپ اباب   یسرجوین   یسرجوین لصفم   لصفم یرن   یرن ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  دادرارق  دروآرب و  هگرب  - دشاب یتسویپ  کرادم  قباطم  یتسیاب  یم  یمالعا  تمیق  هدش - هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  ًاددجم  رهم  اضما و 

1101094839000315 زاین :  هرامش 
هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   50x75 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   20x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

کادآ تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   m 1 زیاس یکیتسالپ  سنج   SSA507 لدم یکیفارت  یا  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتروپ  یلپ  سنج   90x250x750 mm زیاس یسدنهم  هدر  گنربش  اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ًاددجم رهم  اضما و  زا  سپ  دادرارق  دروآرب و  هگرب  - دشاب یتسویپ  کرادم  قباطم  یتسیاب  یم  یمالعا  تمیق  هدش - هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت یایا   هکشب   هکشب دنب   دنب هار   هار یماظتنا - - یماظتنا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8989

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

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

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

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

6164278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصرد دیاب 10  هدنرب  تسویپ - رد  یتساوخرد  ینف  تاصخشم  رهش  زا  هطقن  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد هئارا  تادهعت  ماجنا  نسح 

1101005317000029 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  غابراهچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رواک یدنب  هتسب  عون  هکبش  تحت  گولانآ و  یاهنیبرود  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  یریوصت و  تراظن  طبض و  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
یچملق دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  شیاپ  نما  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تکرش  هموزر  هتسبرادم ، نیبرود  یرون و  ربیف  صوصخ  رد  طبترم  یشزومآ  یاه  همانیهاوگ  یپک  یا ، هنایار  یفنص  ماظن  زوجم  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تیاعر  امتح  تسویپ  ینف  تاصخشم  هکبش - ییویدار و  تاطابترا  ییاتسور ، یرهش و  یریوصت  شیاپ  تراظن و  متسیس  صوصخ 

3366179336 یتسپ :  دک  غابراهچ ،  رهش  غالبجواس - ناتسرهش  زربلا - ناتسا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44562500-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44565116-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن وو   طبض   طبض ناونع   ناونع یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب هطقن (  (  هطقن   44 ردرد   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
 ( ( هکبش هکبش تحت   تحت وو   گولانآ   گولانآ یاهنیبرود   یاهنیبرود تیریدم   تیریدم وو   یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه

9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  ریاسو  هیاپ  اب  رباعم  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005389000028 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تاره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیمخ دنهس  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   m 1 زیاس کیتاتساورتکلا  گنر  شکور  اب  ینهآ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  هچوک  یماسا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
متاخ رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988133819 یتسپ :  دک  تاره ،  یرادرهش  یقودص - دیهش  نابایخ  - تاره - دزی متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32573900-035  ، 32572444-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32572444-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم ریاس   ریاس وو   هیاپ   هیاپ اباب   رباعم   رباعم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم دیراورم  ینابایخ  یگنس  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050196000003 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  تخدیب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دامع هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف   cm 10 تماخض  50x35 cm زیاس دیراورم  لدم  تینارگ  گنس  سنج  ینابایخ  لودج  الاک :  مان 

یدزیروپروفغ دامع  هدننک  هضرع  عجرم  یدزیروپروفغ 
ددع 235 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دامع هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف   cm 10 تماخض  30x50 cm زیاس دیراورم  لدم  تینارگ  گنس  سنج  ینابایخ  لودج  الاک :  مان 

یدزیروپروفغ دامع  هدننک  هضرع  عجرم  یدزیروپروفغ 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
تخدیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ریوصت  قباطم  دهشم  دیراورم  ینابایخ  یگنس  لودج  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9694146114 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  تخدیب -  رهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57332250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57332331-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم دهشم دیراورم   دیراورم ینابایخ   ینابایخ یگنس   یگنس لودج   لودج ناونع : : ناونع 9292

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

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

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

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

6164031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبوصعی یاقآ  هرامش 09116314863  اب  هناماس  رد  تکرش  زا  لبق  رتشیب  عالطا  یارب  تسارح  هب  طوبرم  تازیهجت  هرکرک و  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیوش علطم  راک  تایئزج  زا  ات  هتفرگ  سامت 

1101001217000066 زاین :  هرامش 
ناردنزام یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دروم 5 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و  لقن و  لمح و  دقن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815898643 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یا  هقطنم  بآ  رهشمئاق  هداج  رتمولیک 3  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47244-333  ، 33347801-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347800-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 9393

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنر  هشیش  اب  ییوشک  کیتاموتا  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  تاحیضوت و  حرش  هب 

1101003131000158 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

RU یتراجت مان   nFCC لدم  CCD نیبرود اب  جیار  یگنر  یریوصت  نوفیآ  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  15 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنر  هشیش  اب  برد  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02166712093  : سامت هرامش 

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
دنشاب طرش  دیق و  یب  ضیوعت  یتناراگ  لاس  یاراد 3  لقادح  دیاب  تالوصحم  هیلک 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  دیدزاب  مرف  یراذگراب  اه و  لحم  زا  یروضح  دیدزاب 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: 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

یگنر یگنر هشیش   هشیش اباب   ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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

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

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

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

6164761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه 39912789 تهج  ور .  رفن  ددرت  لرتنک  تیگ  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091848000045 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  لک  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114915513 یتسپ :  دک  .فک ،  مه  هر ط  ینیمخ  ماما  یئاضق  عمتجم  یلامش  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33990403-021  ، 39982760-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

39982701-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ورور رفن   رفن ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9595

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

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

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

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

6163316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروررض مزاول  یقابلاو  نیبرود  بصنو  دیرخ  دوش  کچ  تسویپ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097489000005 زاین :  هرامش 

ناخربز ناتسرهش  دابا  نیسح  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2964-SPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروررض مزاول  یقابلاو  نیبرود  بصنو  دیرخ  دوش  کچ  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9347141614 یتسپ :  دک  دابآ ،  نیسح  یرایهد   - دابآ نیسح  یاتسور  - دابآ قاحسا  شخب  ناخربز - ناتسرهش  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7060034-0915  ، 85966524-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85966524-093 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6163534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عیاقو تبث  نیبرود  ناونع : 

14013889 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروررض یروررض مزاول   مزاول یقابلاو   یقابلاو نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ دوش   دوش کچکچ   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 9696

عیاقو عیاقو تبث   تبث نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/24عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعیمجت 2 نیبرود  ناونع : 

14013932 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  ( دشابیم تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  تامدخ و  اهالاک و  دادعت  ) بصن هارمهب  تاقلعتم  هتسرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000228 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهزوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: 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

22 یعیمجت   یعیمجت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

بصن بصن هارمهب   هارمهب تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسرادم   هتسرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-9664NI-I16 لدم NVR هتسبرادم نیبرود  ریواصت  شخپو  طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ارت 8 دراهددع 8

1101030733000511 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9664NI-I8 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا 

دوش یم  لطابو  دریگ  یمن  رارق  یسررب  دروم  هدش  مالعا  دعوم  زا  رتمک  تخادرپ  طرش  دشاب  یم  ههام  تخادرپ 3  طیارش 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: 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

ارت ارت 88 دراهددع دراهددع DS-9664NI - I 16  8DS-9664NI - I 16  8 لدم   لدم NVRNVR هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت شخپو   شخپو طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 100100
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق دقع  زا  سپ  لاسکی  تدمب  هاگشناد  هتسبرادم  یاهنیبرود  یمامت  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090994000025 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریذپ تروص  تخادرپ  هسانش  اب  یزیراو  هجو  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یزیراو  شیف  ریوصت  هارمه  هب  کرادم  تسویپ 

IR 930100004001078306378222 ابش هرامش 
یتسویپ دادرارق  قبط  دیرخ  طیارش  ریاس  هارمه  هب  اهنیبورد  ینف  تاصخشم  یمامت 

دک مولع ،  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  (ع -) اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  تشگلگ -  نابایخ  یدازآ -  نابایخ   - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931 یتسپ : 

33357283-041  ، 33355921-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359680-041 :: 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

دادرارق دادرارق دقع   دقع زازا   سپسپ   لاسکی   لاسکی تدمب   تدمب هاگشناد   هاگشناد هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یمامت   یمامت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم هب  رزخ  تفن  تکرش  ریبکریما  یوکس  یتایلمع و  هقطنم  نارهت ،  داتس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسکی

1101093445000203 زاین :  هرامش 
رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

هدش تسویپ  راک  حرش  لیصفت و  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  ...و  یراک  قباوس  روتکاف ، شیپ  تادنتسم ،  کرادم و 

.دوش یراذگراب  لیمکت و  هحفص 6  لودج 
.دشاب یم  یمازلا  نایضاقتم  یارب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  هجوت : 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تدم تدم هبهب   رزخ   رزخ تفن   تفن تکرش   تکرش ریبکریما   ریبکریما یوکس   یوکس وو   یتایلمع   یتایلمع هقطنم   هقطنم نارهت ،  ،  نارهت داتس   داتس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
لاسکی لاسکی

102102
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  طیارش  گرب  قبط 5 ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000382 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  لوبق  دروم  هطوبرم  سانشراک  دات  ابراک  ماجنا  دشاب 2- یم  راکنامیپ  هدهع  هب  لقن  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  -3

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف طیارش   طیارش گرب   گرب 55 قبط   قبط ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسکیپاگیم 5( یاو  ) زنلاب سکیف  ماد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000512 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LCM5212F لدم سکیف  ماد  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ویرآ متسیس  اناد 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  دادعت  اب  یتساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا 

ددرگ یم  لطابو  دریگ  یمن  رارق  یسررب  دروم  هدش  رکذ  تخادرپ  دعوم  زا  رتمک  طرش  دراد  ناتسرامیب  یلام  طیارش  هب  یگتسب  دعب  هب  هام  تخادرپ 6  طیارش 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: 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

لسکیپاگیم لسکیپاگیم 55 (( یاو یاو  ) ) زنلاب زنلاب سکیف   سکیف ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب اب  یراکمه  هقباس  ، شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  هام و 5  لقادح 24  یتناراگ  اب  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   ip نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هپس ،

1101096123000069 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 37 دادعت : 

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

یم یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هپس ، کناب  اب  یراکمه  هقباس  الاک ، لاسرا  نامز  زا  ههام  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لطاب  یلاسرا  روتکاف  شیپ  اب  یتسویپ  تاصخشم  تریاغم  تروص  رد  .دشاب 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب اباب   یراکمه   یراکمه هقباس   هقباس ،، شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ لاس   لاس   55 وو   هام   هام لقادح  2424   لقادح یتناراگ   یتناراگ اباب   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب     ipip نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه هپس ، ، هپس

105105
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هنحص 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 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

6164763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  ناقلعتم  یبناج و  مزاول  مامت  هارمه  هب  نیبرود  ددع  بصن 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000811 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 7 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هممیمض  امتح  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  یدقن  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  باهذ  بایا و  بصن و  لاسرا و  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت -  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 9  ات  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هزات نخس   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164975 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس ناتسمارآ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  ناجریس  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 

ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  ددرگ  لاسرا  یراذگراب و  یداهنشیپ  نیبرود  گولاتاک 
.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ  نیبرود  ینف  تاصخشم 

نفلت 034-42340521- اهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  ینامزاس  عمتجم  این  یدنز  دیهش  راولب  ناجریس   :: سردآ سردآ

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

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبناج یبناج مزاول   مزاول مامت   مامت هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود ددع   ددع بصن  77   بصن ناونع : : ناونع 106106

ناتسمارآ ناتسمارآ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناونع6164278 یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  هطقن (  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هژورپ 
 ( هکبش تحت  گولانآ و  یاهنیبرود  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  یریوصت و  تراظن  طبض و 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6163848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Heraeus Electro nite/Checkmate III امد ،  سنل  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  (- ینف تاعالطا  اب  هارمه  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام 2 هیوست

1101001469001390 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنرفا تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESSORIES یتراجت مان   A71004-12 لدم امد  یریگ  هزادنا  هاگتسد  سنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسردم 09381587766 یقآ  ینف  -Heraeus Electro nite/Checkmate III امد ،  سنل  رتست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  (- ینف تاعالطا  اب  هارمه  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام 2 هیوست

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

امد6163848 یریگ  هزادنا  هاگتسد  هحفص 80)سنل  )  accessaccess

(( 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

6164121DS-9664NI-I16 لدم NVR هتسبرادم نیبرود  ریواصت  شخپو  طبض  هاگتسد 
ارت 8 دراهددع 8

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

امد امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد سنل   سنل ناونع : : ناونع 108108

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) pagingpaging  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نورام یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/688 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  زا 1401/11/02   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهسیورس کیناکم ، تاریمعت  یارجا  یزیر و  همانرب  اهصصخت  اهورین و  یریگراک  هب  یهدنامزاس و  یتسرپرس ،  تیریدم  تاریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزیر همانرب  یراکتبون ،  یساسا ،  تاریمعت  یرارطضا ،   CM هزیناکم و یتس و  زا  معا   ) هناریگشیپ نیتور ، هرمزور و  تروصب  قیقد  رازبا  هیوهت و  قرب و  یتاریمعت 
هیلک رد  یهاگراک  یدحاو و  نورد  یاهروسناسآ  هیوهت ،  ، Piping Paging تارباخم و قیقد ،  رازبا  قرب ،  کیناکم ،  تازیهجت  اههاگتسد و  هیلک  یداع  هدش و 

عمتجم : ارجا لحم  نورام  یمی  شورتپ  یاه  هعومجم  تاریمعت  یاههاگراک  یتایلمع و  یاهدحاو  یفقس  یاه  لیقثرج  هیلک  یرادهگن  ریمعت و  نینچمه  اهدحاو و 
تیاس 2 رهشهام -  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رد  عقاو  نورام  یمیشورتپ 

لایر  هدرپس 10.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 1.500.000  هنیزه 

:: سردآ سردآ

701  - 06152295140 :: نفلت :: www.mpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tenders@mpc.irسکف لیمیا لیمیا

paging :: 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

اهصصخت6164108 اهورین و  یریگراک  هب  یهدنامزاس و  یتسرپرس ،  تیریدم  تاریمعت  یرادهگن و 
...و کیناکم  تاریمعت  یارجا  یزیر و  همانرب 

هحفص 81) )  pagingpaging

کیناکم کیناکم تاریمعت   تاریمعت یارجا   یارجا وو   یزیر   یزیر همانرب   همانرب اهصصخت   اهصصخت وو   اهورین   اهورین یریگراک   یریگراک هبهب   وو   یهدنامزاس   یهدنامزاس یتسرپرس ،  ،  یتسرپرس تیریدم   تیریدم تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
...و ...و

109109

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  تسیل  قبط  ناجشفه  شوج  یصصخت  زکرم  زاین  دروم  یراکشوج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تمیق  هارمهب  لماک  تاصخشم  اههاگتسد و 

1101003279000028 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   IPS56 لدم امسالپ  شرب  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم اههاگتسد و  دنرب  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  تسیل  قبط  ناجشفه  شوج  یصصخت  زکرم  زاین  دروم  یراکشوج  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تمیق  هارمهب  لماک 

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

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

32228950-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

امسالپ6164927 شرب  یراکشوج  هحفص 82)هاگتسد  )  w imwim

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6163857 مالعا  متسیس  دربراک   Vsp-005 هحفص 39)روسنس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تازیهجت6164088 لماش  سای  یناتسرامیب  عمتجم  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
(. یزکرم لرتنک  یاه  لنپ  قیرح و  مالعا  یاه  یتسش  اهریژآ ، اهروتکتد ، )

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

امسالپ امسالپ شرب   شرب یراکشوج   یراکشوج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

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

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

6163808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع و طیارش  نتفریذپ  دشابیم - تسویپ  زاین  دروم  یاه  یروسسکا  هباشم -  دک  ناریا  یحارج - لاکیناکمورتکلا  تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تسویپ  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ دادرارق 

1101091227000066 زاین :  هرامش 
کارا هر  ینیمخ  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ATMEDICAL یتراجت مان   SOLID-EM4LK لدم یحارج  یکیناکمورتکلا  تخت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن و ، دیرخ دادرارق  یمومع و  طیارش  نتفریذپ  دشابیم - تسویپ  زاین  دروم  یاه  یروسسکا  هباشم -  دک  ناریا  یحارج - لاکیناکمورتکلا  تخت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تسویپ  یزادنا  هار 

3819164755 یتسپ :  دک  ودرگ ، ) ) یوضر کرهش  یوربور  بونج - یدنبرمک  هداج  کارا - کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782021-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32784139-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج لاکیناکمورتکلا   لاکیناکمورتکلا تخت   تخت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) تسویپ تسیل  قباطم  لگتفه - هنایاپ  لرتنک  سسکا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002322 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواخ شهوژپ  نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LIVE SCAN یتراجت مان   FSCL-PL-B لدم ددرت  لرتنک  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لقن و  لمح و  ، یریگراب یاه  هنیزه  هیلک 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) تسویپ تسیل  قباطم  لگتفه - هنایاپ  لرتنک  سسکا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002324 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواخ شهوژپ  نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LIVE SCAN یتراجت مان   FSCL-PL-B لدم ددرت  لرتنک  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لقن و  لمح و  ، یریگراب یاه  هنیزه  هیلک 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

یحارج6163808 لاکیناکمورتکلا  هحفص 82)تخت  سسکا  ( سسکا

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

6163813Microtik cap xl ac تنیوپ سسکا  هاگتسد  هحفص 41)10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لرتنک6164635 سسکا  تازیهجت  هحفص 82)دیرخ  سسکا  ( سسکا

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

هباشم6164874 دک  ناریا  زا   ) تسویپ تسیل  قباطم  لگتفه - هنایاپ  لرتنک  سسکا  تازیهجت  دیرخ 
( هدیدرگ هدافتسا 

هحفص 82) سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6164438 ینف  طیارش  گرب  قبط 5 ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن  هحفص 70)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( هدیدرگ هدیدرگ هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم لگتفه - - لگتفه هنایاپ   هنایاپ لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یور برس و  دحاو  ناریا - یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناروگنا

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/37/م یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش یلا  زا 1401/10/28  تعاس 8  تیاغل   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163535 :: هرازه هرازه تاداهنشیپدکدک   خروم 1401/11/17  تعاس 10  یفیک  یبایزرا  هسلج   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/11/18 تعاس 10 

ناروگنا یور  برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001020007000009  لایر -  نیمضت 808.830.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاسیسات نامتخاس و  هبتر 5  ای  هینبا  تیلاعف  دک  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد 

:: سردآ سردآ

3-36526662-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عمتجم6163535 دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)نیمات ، ددرت  ( ددرت

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

لرتنک6164635 سسکا  تازیهجت  هحفص 82)دیرخ  سسکا  ( سسکا

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

ور6164761 رفن  ددرت  لرتنک  تیگ  یزادنا  هار  یاهمتسیسریمعت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 67) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هباشم6164874 دک  ناریا  زا   ) تسویپ تسیل  قباطم  لگتفه - هنایاپ  لرتنک  سسکا  تازیهجت  دیرخ 
( هدیدرگ هدافتسا 

هحفص 82) سسکا  ( سسکا

عمتجم عمتجم دنمشوه   دنمشوه ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1141 14

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 " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6163421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  تمیق و  لودج  طیارش  قباطم  هنایم  دالوف  عمتجم  تهج  زوسن  عیام  تلف  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000893 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قیرح دض  زوسن  داوم  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09144239673) ددرگ یگنهامه  هدازیلق  یاقآ  ینف  سانشراک  اب  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 
دشاب  یم  یروف  لاسرا  نامز 

یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زوسن6163421 عیام  تلف  هحفص 8)نیمات  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6163857 مالعا  متسیس  دربراک   Vsp-005 هحفص 39)روسنس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تازیهجت6164088 لماش  سای  یناتسرامیب  عمتجم  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
(. یزکرم لرتنک  یاه  لنپ  قیرح و  مالعا  یاه  یتسش  اهریژآ ، اهروتکتد ، )

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

زوسن زوسن عیام   عیام تلف   تلف نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 137 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jsakmjehn43x2?user=37505&ntc=6163421
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163421?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6164069 تظافح  گنیروتینام  زکرم  یارجا  هحفص 6)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا6164111 تظافح  متسیس  هحفص 21)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یوکس6164373 یتایلمع و  هقطنم  نارهت ،  داتس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
لاسکی تدم  هب  رزخ  تفن  تکرش  ریبکریما 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6164563 راشف  لیلقت  هاگتسیا  هس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6164797 تظافح  هحفص 21)یاهمتسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6164088 لماش  سای  یناتسرامیب  عمتجم  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
(. یزکرم لرتنک  یاه  لنپ  قیرح و  مالعا  یاه  یتسش  اهریژآ ، اهروتکتد ، )

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناهفصا ناتسا  رد  ناشاک  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NX80,4K لدم ینوس  یرادربملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلت 200-70 زنل   + ZIGMA20 دیاو زنل   + ALFA7,III لدم ینوس  یساکع  نیبرود 

تاحیضوت رد  همادا 
1101094389000002 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  ناشاک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ZOOM, H6 یاهفرح ردروکر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ZOOM, H8 یاهفرح ردروکر 

RODE GO2 یاهقی نفورکیم 
رزیان هس   HF یاهقی نفورکیم 

SONY یاهفرح یاهقی  نفورکیم 
رلچاس نیبرود  هیاپ 

نیبرود یتسد  هیاپ 
8731751167 تاکرادت ، ناشاک ، هاگشناد  بطق ، راولب   6 رتمولیک ناشاک ، روتکافشیپ : لاسرا 

8731753153 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  ناشاک -  هاگشناد  یدنوار -  بطق  راولب  رتمولیک 7  ناشاک - ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55912258-031  ، 55912100-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55513010-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

200200 -- 7070 هلت   هلت زنل   زنل  +  + Z IGMA20ZIGMA20 دیاو   دیاو زنل   زنل  +  + ALFA7, I I IALFA7, I I I لدم   لدم ینوس   ینوس یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود   NX80 ,4KNX80 ,4K لدم   لدم ینوس   ینوس یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
تاحیضوت تاحیضوت ردرد   همادا   همادا

1 161 16

5151 ژاریت ژاریت هبهب   نیبرود   نیبرود تاعطق   تاعطق ملق   ملق دیرخ  2323   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17
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هئارا تسویپ  حرش  اب  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /  یم  هباشم  دکناریا   / 51 ژاریت هب  نیبرود  تاعطق  ملق  دیرخ 23  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  طیارش  ددرگ /

1101092179001655 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیپا  یتراجت  مان   AH125 لدم  GB 4 تیفرظ هداس  یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیپا  یتراجت  مان   AU581 لدم  GB 4 تیفرظ یبآ  یرومم  شلف  الاک :  مان 

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

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
میسن هدننک  هضرع  عجرم  سکتوداپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   30x40 cm زیاس ربیافورکیام  سنج  هشیش  صوصخم  فیظنت  لامتسد  الاک :  مان 

ناجریس میسن  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناجریس 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CJ24X7.5BIASE-S لدم لاتیجید  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

CANARE
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CJ18X7.6B IASE لدم لاتیجید  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

CANON
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هنمام یجاح  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SHB6110 لدم یثوتولب  نوفده  الاک :  مان 

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

سراپ ناریدم  تراجت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   LIFAN هدنزاس عجرم  نافیل 520  وردوخ  بقع  هچقاط  ریز  مب و  ادص  ود  اب  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   ECM-HST1 لدم نوفورکیم  الاک :  مان 

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

نناک  EOS لدم یکشم  هندب  لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هب دشاب /  یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هلاطم  دشاب / یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب / یم  زور  یرابتعا 45  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  بسک  زاوج  همانساسا و  دقاف  تاداهنشیپ 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-021  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6163285 ( کولب دراگ  یگنس (  لئاح  راوید  تایلمع  یارجا  تارادا -  ینوماریپ  یاهراوید  هحفص 21)لیمکت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یروررض6163316 مزاول  یقابلاو  نیبرود  بصنو  دیرخ  دوش  کچ  تسویپ  هحفص 70)تسیل  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6163397 یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  ، شزومآ یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنل6163525  + ALFA7,III لدم ینوس  یساکع  نیبرود   NX80,4K لدم ینوس  یرادربملیف  نیبرود 
تاحیضوت رد  همادا  هلت 200-70  زنل   + ZIGMA20 دیاو

هحفص 21) نیبرود  ( نیبرود

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

عیاقو6163534 تبث  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یعیمجت 61635482 نیبرود  هحفص 70)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6163928 هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6164100 هارمهب  تاقلعتم  هتسرادم و  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6164121DS-9664NI-I16 لدم NVR هتسبرادم نیبرود  ریواصت  شخپو  طبض  هاگتسد 
ارت 8 دراهددع 8

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دقع6164165 زا  سپ  لاسکی  تدمب  هاگشناد  هتسبرادم  یاهنیبرود  یمامت  ینابیتشپ  یرادهگن و 
دادرارق

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یگنر6164240 هشیش  اب  ییوشک  کیتاموتا  برد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 67) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناونع6164278 یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  هطقن (  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هژورپ 
 ( هکبش تحت  گولانآ و  یاهنیبرود  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  یریوصت و  تراظن  طبض و 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6164438 ینف  طیارش  گرب  قبط 5 ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن  هحفص 70)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسکیپاگیم6164457 5( یاو  ) زنلاب سکیف  ماد  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

616466551 ژاریت هب  نیبرود  تاعطق  ملق  هحفص 21)دیرخ 23  نیبرود  ( نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا6164668 سپ  تامدخ  لاس  هام و 5  لقادح 24  یتناراگ  اب  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   ip نیبرود
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هپس ، کناب  اب  یراکمه  هقباس  ، شورف

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6164763 مزاول  مامت  هارمه  هب  نیبرود  ددع  هحفص 70)بصن 7  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حطس6164778 رد  نکاما  تاسیسات و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هژورپ 
تکرش

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسمارآ6164975 هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 70)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کارا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی   mi laser projector 4k یموئایش روتکژورپ  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004598000168 زاین :  هرامش 

کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیر رتویپماک  یسدنهم  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   LV 7280 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یریگیپ  لباق  یلام  دحاو  زا  هاگشناد  یلام  یرادا و  لحارم  یط  رادرب  هرهب  دحاو  دیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب .  یم  البرک  راولب  یادتبا  تشدرس –  کارا –  هاگشناد  رد  یتساوخرد  مالقا  لیوحت  لحم 

 . تسا الاک  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 

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

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

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: 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

هاگتسد6164474 کی   mi laser projector 4k یموئایش روتکژورپ  هحفص 92)اتید  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگتسد هاگتسد کیکی     mi laser projector 4kmi laser projector 4k یموئایش   یموئایش روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 118118
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یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکناریا ** یتسویپ ینف  تاصخشم  دانسا و  قباطم  دیاسفآ  یریگ  نابیتشپ  یارب  دراه  ددع  اب 24  زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم 

1101005166000188 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   NAS-7400 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  گنهرف 28 و 30 -  نیب  گنهرف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188986685

38937273-051  ، 38937290-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38937070-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکناریا دکناریا **** یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   دانسا   دانسا قباطم   قباطم دیاسفآ   دیاسفآ یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ یارب   یارب دراه   دراه ددع   ددع اباب  2424   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم

1 191 19
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  قباطم  زاس  هریخذ  هکبش  یاه   SFP دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  لاسرا  مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپ  سیون  شیپ  لاسرا  اضما و  رهم و 

1101001017000721 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   YAKAMOZ یتراجت مان   S-EC1279U-RP لدم هنایار  هکبش  یلاتیجید  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع  75358222

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش یلاتیجید   یلاتیجید زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 120120
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یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس  103 ازخا هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1404/05/20

1101004125000015 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیسررس  103 ازخا هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1404/05/20

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

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

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دانسا و6163498 قباطم  دیاسفآ  یریگ  نابیتشپ  یارب  دراه  ددع  اب 24  زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ 
.تسا هباشم  دکناریا  ** یتسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 92) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6163522 هکبش  یلاتیجید  زاس  هحفص 92)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6164130 هریخذ  هاگتسد  هحفص 92)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یمومع6164190 طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 26)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 12 112 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرگ6163513 هزیناولاگ  ای  کیتاتساورتکلا  گنر  ششوپ  اب  یسرجوین  لصفم  هحفص 60)یرن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت6163706 یا  هکشب  دنب  هار  یماظتنا - ییامنهار  هحفص 60)ولبات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  تسویپ  لیاف  تامازلا  تاصخشم و  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000375 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا هدش  هتساوخ  دافم  قاصلا  مدع  تروص  رد.ددرگ  یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  یتسیاب  امازلا  هدش  هتساوخ  یاه  همانیهاوگ  کرادم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیدلا جات  سدنهم  مناخ  هرامش ی 09133407650 رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  نفلت.ددرگ  یم  لاطبا  طقاس و  رابتعا  هجرد  زا  هدش  هئارا 

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 122122
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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   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163363 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یاه  هنایار  رورس و  یکدی  تاعطق  لمح  دیدرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یاه  هنایار  رورس و  یکدی  تاعطق  لمح  دیدرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/4هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6163599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش یاه   یاه هنایار   هنایار وو   رورس   رورس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

رورس رورس ناونع : : ناونع 124124
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نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000158 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون رتسگ  ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   DL380-G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب زا 2020  دعب  دیلوت  خیرات  اب  یتناراگ  لاسکی  یاراد  ریغ refurbished و  ون و  یلصا ،  دیاب  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس  103 ازخا هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  رورس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1404/05/20

1101004125000012 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیسررس  103 ازخا هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  رورس  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1404/05/20

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

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

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp DL380 G10hp DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 125125

1404/05/201404/05/20 دیسررس   دیسررس   103103 ازخا ازخا هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا اباب   تخادرپ.تسویپ   تخادرپ.تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 126126
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ناتسرل هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004544000023 زاین :  هرامش 

ناتسرل هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد لیوحت  هدنشورفاب  لمح  هنیزهدوش  لاسرا  هدوزفا  شزرااب  روتکافدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  مرف  نیع  اقیقد  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09169845762 یگنهامهرظانداتدعب یراک  زور  باسح 14 هیوست  ناتسرل  هاگشناد  یزکرمرابنا 

6815144316 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - دنولامک درجورب - هداج   5 رتمولیک - ناتسرل دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120089-066  ، 33120098-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120348-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6163818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رورس  یرتاب  ددع  یزادنا 30  هار  بصن و  ، هیهت -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  رواپ  لوژام  ددع  یزادنا 2  هار  بصن و  هیهت ، -2

1201001036000578 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قبط  رورس  یرتاب  ددع   30 - 
تسویپ  لیاف  قبط  رواپ  لوژام  ددع   2
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  32 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

یناهارف یاقآ   7591 یلخاد -0215151: ینف تاصخشم  یگنهامه و  نفلت 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رواپ رواپ لوژام   لوژام یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت -- رورس   رورس یرتاب   یرتاب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 128128
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سراف ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003113000050 زاین :  هرامش 

سراف کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددرگ دولپآ  رهم و  لیمکت ، تسویپ  لیاف  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7188773535 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یبونج نامیا  - ملعم نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36320917-071  ، 36320802-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36321824-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129
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ناهفصا ناتسا  رد  ناشاک  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Server: HP DL380 LFF G9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CPU: 2690 or 2698 v4

1101094389000003 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسارد  ناشاک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

P420I-4G smart Array :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HDD HP SATA 18TB) *10)

SSD Samsung EVO or Pro 2TB) *2)
RAM: 256GB

Power: 800w *2
Rail Kit

(CISCO, SFP یاهلوژام اب  راگزاس  , 10G  ) ربیف هکبش  تراک 

8731753153 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  ناشاک -  هاگشناد  یدنوار -  بطق  راولب  رتمولیک 7  ناشاک - ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55912258-031  ، 55912100-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55513010-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Server: HP DL380 LFF G9 CPU: 2690  or 2698 v4Server: HP DL380 LFF G9 CPU: 2690  or 2698 v4 ناونع : : ناونع 130130

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

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

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

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

6164122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 smart array Back Plain All in one رورس دراه  یصیخشت 2  روتینام  سیک 2  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  یتسویپ و  کرادم  قبط 

1101091290000101 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم   B21 HPE-826566 هنایار  DL380-G10 رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا  یمازلا  هناماس  تسویپ  کرادم  رد  لوصحم  دنرب  تازج و  رکذ  اب  دیرخ  تساوخرد  کی  تهج  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا  هدنشورف  اب  یعوجرم  لمح و  هیارک 

 . ددرگیم هیوست  هزور  رابنا 15  دیسر  سانشراک و  دات  زا  سپ 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229010-026  ، 44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد قیفوت  یسدنهم  یتاقیقحت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم ات  رثکادح   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL380 G10 SFF رورس هاگتسد  کی  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وراد قیفوت  یسدنهم  یتاقیقحت  تکرش  یناقلاط  نابایخ  شبن  شخپوراد ،  نابایخ  جرک ،  نارهت -  رتمولیک 18   :: سردآ سردآ

رورس تاصخشم  پاستاو   09351974071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: COMMERCE@TODACO.COMسکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه   22 یصیخشت   یصیخشت روتینام   روتینام   22 سیک   سیک رورس   رورس ناونع : : ناونع 131131

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 132132

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

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

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

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

6164386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دیئات  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  رظن  دروم  رورس  دراه  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050213000028 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

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

تسا دیئات  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  رظن  دروم  رورس  دراه  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا دیئات   دیئات دروم   دروم تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   رظن   رظن دروم   دروم رورس   رورس دراه   دراه دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 133133

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رورس  وی  یپ  یس  مر و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094779000038 زاین :  هرامش 

ورین هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC4-2133R لدم  GB 32 تیفرظ  DDR4 2133 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

تالایا هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   intel xeon 6248R لدم  GHz 3/00 شزادرپ تعرس  هنایار  رورس  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1486613113 یتسپ :  دک  نامداددیهش ،  راولب  یاهتنا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88079400-021  ، 88590530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88590160-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس ویوی   یپیپ   یسیس   وو   مرمر   ناونع : : ناونع 134134

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

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

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

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

6164932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ناگرگ  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  رتویپماک )  زکرم   ) رورس یاضف  یزاسزاب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  امتح  روتکاف  شیپ 

1201091040000049 زاین :  هرامش 
ناگرگ یناجرج  میکح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ناگرگ  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  رتویپماک )  زکرم   ) رورس یاضف  یزاسزاب  یارجا  - 
.ددرگ یراذگراب  امتح  روتکاف  شیپ 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
مالعتسا هرقف   1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  امتح  روتکاف  شیپ  دعب  هعلاطم و  قیقد  تسویپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916935697 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  یناجرج  میکح  ناتسرامیب  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32450415-017  ، 32423888-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32450415-017 :: 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

هباشم6163350 دک  ناریا  اب  تسویپ  لیاف  تامازلا  تاصخشم و  قبط  هحفص 96)رورس  رورس  ( رورس

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

یرادرب6163363 هرهب  تکرش  یاه  هنایار  رورس و  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 96)دیرخ و  رورس  ( رورس

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

چوس6163565 رورس و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 96)رورس6163599 رورس  ( رورس

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

6163715hp DL380 G10 هحفص 96)رورس رورس  ( رورس

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

دیسررس6163725  103 ازخا هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  رورس  هاگتسد  کی 
1404/05/20

هحفص 96) رورس  ( رورس

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

یتسویپ6163783 مرف  قبط  هحفص 96)رورس  رورس  ( رورس

رورس رورس یاضف   یاضف یزاسزاب   یزاسزاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 137 ھحفص 106 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jsrn8m549a82x?user=37505&ntc=6164932
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6164932?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

رواپ6163818 لوژام  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، رورس - یرتاب  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 96)هیهت رورس  ( رورس

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

رورس6163898 هحفص 96)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6163921Server: HP DL380 LFF G9 CPU: 2690 or 2698 v4(96 هحفص رورس  ( رورس

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

رورس6164122 دراه  یصیخشت 2  روتینام  سیک 2  هحفص 96)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6164178 هاگتسد  کی  هحفص 96)نیمات  رورس  ( رورس

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

یمومع6164190 طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 26)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسا6164386 دیئات  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  رظن  دروم  رورس  دراه  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 96)ناریا  رورس  ( رورس

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

قاتا6164599 نویسالوزیا  یزاس و  درادناتسا  ارجا  یحارط و  دیرخ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
تیریدم رورس 

هحفص 9) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6164835 تاصخشم  قباطم  رورس  وی  یپ  یس  هحفص 96)مر و  رورس  ( رورس

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

رورس6164932 یاضف  یزاسزاب  هحفص 96)یارجا  رورس  ( رورس

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب مزاول   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288005399 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هزرل  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

تردق زویف  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24396-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تردق تردق زویف   زویف هلر -  -  هلر دیر   دیر راگن -  -  راگن هزرل   هزرل روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 136136
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دمحا ریوب  هیولیکهک و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم هباشم  دک  ناریا  " انمض تسویپ  تسیل  قبط  mb918 بایغ روضح  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003923000050 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیکهک و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  " انمض دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع ی  رب  تایلام  همیب  یربراب ،   ، یریگراب لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591867713 یتسپ :  دک  یدرگناهج ،  لته  هاگشناد و  بنج  - نارادساپ نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220044-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220044-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .  GENERAL MONITORS تکرش تخاس  FIRE & GAS DETECTION SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000470 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
فیرش هدنزادرپ  زیر  هدننک  هضرع  عجرم   GENERAL MONITORS یتراجت مان  لدم 1-50445   PPM 100-0 صیخشت تیلباق  اب   H2S زاگ روسنس  الاک :  مان 

ددع 28 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312204-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا "" انمض انمض تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط mb918mb918 بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

PPMPPM  100100 -- 00 صیخشت   صیخشت تیلباق   تیلباق اباب     H2SH2S زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 138138

...و ...و سکلوف - - سکلوف هورگ   هورگ یاهوردوخ   یاهوردوخ اوه   اوه رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 139139

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132495  اب  قباطم  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008830 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهام شات  زر  هدننک  هضرع  عجرم  لسوتوم  یتراجت  مان  نگاو  سکلوف  هورگ  یاهوردوخ  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

FLEETGUARD هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   CUMMINS NC900 روتارنژ روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 
یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   INC

ددع 200 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   C13 روتارنژ روتوم  دربراک  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ  روتوم  تخوس  زا  بآ  هدننک  ادج  دربراک  رتلیف 3261643  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

عجرم  FLEETGUARD INC هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   MACK RD888 نویماک نغور  رتلیف  الاک :  مان 
یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع 

ددع 60 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  یتعنص  لزید  روتوم   1R0724 لیئوزاگ رتلیف  الاک :  مان 
سیدرپ رواهب 

ددع 60 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  یتعنص  لزید  روتوم   1R0756 لیئوزاگ رتلیف  الاک :  مان 
سیدرپ رواهب 

ددع 15 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TREX هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   TREX یتراجت مان   TL280 ردول روتوم  لوزاگ  رادروسنس  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   KOBELKO هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KOBELKO یتراجت مان   LK600 ردول سکبریگ  یذغاک  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110287  هرامش  روسنس ) الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985008821 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

T- laser 30KM-8CHT- laser 30KM-8CH  لدم لدم یرزیل   یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 140140
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460928 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/05هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSL 6000 هاگتسد تهج   RX روسنس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تردق6163418 زویف  هلر -  دیر  راگن -  هزرل  هحفص 107)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6163490 . دشابیم هباشم  دک  ناریا  " انمض تسویپ  تسیل  قبط  mb918 بایغ روضح  هاگتسد  هحفص 107)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

قیرح6163857 مالعا  متسیس  دربراک   Vsp-005 هحفص 39)روسنس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6163888PPM 100-0 صیخشت تیلباق  اب   H2S زاگ هحفص 107)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

...و6164204 سکلوف - هورگ  یاهوردوخ  اوه  هحفص 107)رتلیف  روسنس  ( روسنس

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

6164484T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  هحفص 107)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6164913DSL 6000 هاگتسد تهج   RX هحفص 107)روسنس روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

DSL 6000DSL 6000 هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج   RXRX  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 141141
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(0151674- تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) EAO ELECTRICAL DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005990 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا سراپ  نیراش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریلیش  یتراجت  مان   STAR BUTTON لدم یتیلاکاب  نتاب  شوپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
نایناریا سراپ  نیراش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریلیش  یتراجت  مان   MASHROOM BUTTON لدم یتیلاکاب  نتاب  شوپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

نایناریا سراپ  نیراش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریلیش  یتراجت  مان   TURN BUTTON لدم یتیلاکاب  یروتکلس  دیلک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
نایناریا سراپ  نیراش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریلیش  یتراجت  مان   KEY BUTTON لدم یتیلاکاب  یروتکلس  دیلک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

نایناریا سراپ  نیراش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریلیش  یتراجت  مان   DOUBLE BUTTON لدم یتیلاکاب  نتاب  شوپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   DISCONNECTOR SWITCH یتراجت مان   145KV لدم هدننک  عطق  روحم  لرتنک  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

ناهام یهاگدورف  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   GE PUSH BUTTON یتراجت مان   CR104P لدم یکیتسالپ  یرارطضا  دیلک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   SIGNAL LAMP یتراجت مان   W 110 ناوت  NE-2H 5x13 لدم قرب  ولبات  درز  لانگیس  غارچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   signal یتراجت مان   220V لدم قرب  ولبات   LED لانگیس غارچ  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
سراپ ایما  هدننک  هضرع  عجرم   MISALIGNMENT SWITCH یتراجت مان   G033/5 لدم یکیتسالپ  روحم  لرتنک  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

EAO ELECTRICAL DEVICESEAO ELECTRICAL DEVICES ناونع : : ناونع 142142

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

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

زا 137 ھحفص 113 

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


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

هکبش6163501 اتید  هحفص 41)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6163930EAO ELECTRICAL DEVICES(112 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

دیسررس6164150  103 ازخا هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  چیئوس  هاگتسد  کی 
1404/05/20

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6164186 هکبش 24  اتید  هحفص 41)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاسرا6164340 لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  بای ...  ریسم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  دادرارق 
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسیل6164423 قبط  ) C2960 X-24 TSL چیئوس ددع  کی  ، C2960 X-48TSL چیئوس ددع  کی 
( تسویپ

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتویپماک6164459 مالقا  هحفص 41)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6164660 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یرس 9000 (  چیئوس  هاگتسد  هحفص 41)دیرخ 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسیه رتسیه کارتفیل   کارتفیل یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143
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رتسیه کارتفیل  یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005400 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ زویف  الاک :  مان 

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

وردوخ زویف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
وردوخ زویف  الاک :  مان 

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

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
یکیناکم روتکناک  الاک :  مان 

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

یکیناکم روتکناک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
یکیناکم روتکناک  الاک :  مان 

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

مواقم غارچ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

رتمویسناتپ الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دریگ ،  تروص  مالقا  یمامت  یارب  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یراجاغآ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

روتوم روتوم وو   پمپ   پمپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 144144
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132445  اب  قباطم  روتوم  پمپ و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008825 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسریه یژرنا  امیز  هدننک  هضرع  عجرم   BW هدنزاس عجرم   BW یتراجت مان   bar 8 راشف  10x8 in زیاس یدالوف  سنج  تالاصتا  هدنهاک  هلول  لیدبت  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

تسرآ شونهم  هدننک  هضرع  عجرم   HONGKONG PHYCAR یتراجت مان   NPR وزوسیا تنویماک  تخوس  هریخذ  لماک  هلول  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کارا یزاس  نیشام  یدیلوت  یتعنص و  یماهس  هدننک  هضرع  عجرم   KOBOLD یتراجت مان   DWN-36W4H3RTXY لدم  in 16 یبد چوس  الاک :  مان 

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

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   PCV یتراجت مان   in 6 زیاس یجنلف  لاصتا  عون  یدالوف  سنج  نلیتا  یلپ  دیلوت  طخ  تازیهجت  یلرتنک  میظنت  لباق  کوچ  ریش  الاک :  مان 

ناتسرل یمیشورتپ 
ددع 24 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  هرامش 471 دروآ  نف  یزاس  نیشام  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینف  هرامش  دقاف  موتسلآ  ویتوموکول  روتوم  ردنلیس  رنیال  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

سیدرپ یژرنا  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  سیدرپ  یژرنا  رذآ  هدنزاس  عجرم   MD1-CU لدم راخب  نیبروت  زوزگا  دربراک  راشف  ریش  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
جوتسد نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   FEDERAL MOGUL هدنزاس عجرم   D8 رالیپرتاک رزودلب  روتوم  ردنلیس  رس  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   BROOM WADE یتراجت مان   V200DA و V100DA لدم یتشگرب  تفر و  یتعنص  روسرپمک   JOINT گنیر الاک :  مان 
طبار ناهیک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BROOM WADE

ددع 16 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   BF4M2012C لزید روتوم  روتکژنا  لماک  پمپ  الاک :  مان 
تس 20 دادعت : 

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

یتسویپ هطوبرم  مرف  رد  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدنشورف  هکیتروصرد  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  یسررب  دهدن  رارق  مالعتسا  یمومع  طیارش 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چوس6163565 رورس و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتسیه6163724 کارتفیل  یکدی  مزاول  ملق  هحفص 114)دیرخ 10  چوس  ( چوس

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

روتوم6163902 پمپ و  هحفص 114)تاعطق  چوس  ( چوس

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

دیسررس6164150  103 ازخا هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  چیئوس  هاگتسد  کی 
1404/05/20

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سناکرف6164411 رتم  رتم - رپمآ  یکیرتکلا - لانیمرت  راشف - هلر  - رتم هلر  - چوس هبعج  - هکبش چوس 
یکیرتکلا

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

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

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

6164678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  رتائت (  یفمآ  تاسلج و  نلاس  یتوص  متسیس  دیرخ  تاریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000187 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: 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

یرتویپماک6164459 مالقا  هحفص 41)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

616466551 ژاریت هب  نیبرود  تاعطق  ملق  هحفص 21)دیرخ 23  نیبرود  ( نیبرود

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

6164678 ( تسویپ تاصخشم  هب  رتائت (  یفمآ  تاسلج و  نلاس  یتوص  متسیس  دیرخ  هحفص 118)تاریمعت و  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ( ( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب   رتائت (  (  رتائت یفمآ   یفمآ وو   تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000209 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپامتح  یراذگ  تمیق  زا  لبقافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 146146

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948012  هرامش  روتینام ) الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985008810 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  17755DFX لدم  in 17 زیاس یپمال  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 147147

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948003  هرامش  رتویپماکورکیم ) روتینام و  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101093985008813 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیا  یتراجت  مان   ASPIRE ONE لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6163445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماکورکیم رتویپماکورکیم وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 148148

هنایار  44 هنایار لماک   لماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایار 4 لماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000076 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   V100 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 

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

نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   G510 Gaming Keyboard 002766-920 لدم یکشم  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
سراپ تراجت  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   24XSM لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

GREEN یتراجت مان   GP530A لدم  W 530 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
ایار هدننک  هضرع  عجرم  هرک  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   MHz 1333 لاقتنا تعرس   GB 16 تیفرظ  DDR3 لدم لوژام  مر  الاک :  مان 

نارهت شیدنا 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/06 شزادرپ تعرس   LGA BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

هنایار 4 لماک  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رذکشا رصعیلو  یصصخت  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  تاصخشم  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - صیخشت یکشزپ  روتینام  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090637000011 زاین :  هرامش 

رذکشا رصعیلو  یصصخت  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 

کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
قودص رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  - ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  تاصخشم  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - صیخشت یکشزپ  روتینام  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09132528369 سامت :  هرامش  رذکشا  ( جع ) رصعیلو ترضح  یصصخت  هاگنامرد  لیوحت  لحم  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  - ددرگ همیمض 

8941616561 یتسپ :  دک  یکشا ،  کراپ  تشپ  وتنس  هداج  رذکشا  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728741-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32725153-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سانجا   سانجا تاصخشم   تاصخشم -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- صیخشت صیخشت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 150150
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رذکشا رصعیلو  یصصخت  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6163757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  تاصخشم  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -- چنیا LED 50 ینلاس روتینام  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  - ددرگ

1101090637000012 زاین :  هرامش 
رذکشا رصعیلو  یصصخت  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   50XK575 لدم  in 50 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
ناریا یرادا  یاه 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
قودص رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  سانجا  تاصخشم  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -HDMI یدورو یاراد  - چنیا LED 50 ینلاس روتینام  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : سامت هرامش  رذکشا  ( جع ) رصعیلو ترضح  یصصخت  هاگنامرد  لیوحت  لحم  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  - ددرگ یراذگراب 

09132528369

8941616561 یتسپ :  دک  یکشا ،  کراپ  تشپ  وتنس  هداج  رذکشا  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728741-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32725153-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگراب یراذگراب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سانجا   سانجا تاصخشم   تاصخشم -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ---- چنیا چنیا LED 50LED 50 ینلاس   ینلاس روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ددرگ ددرگ

151151
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6163816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107548016  هرامش  روتینام ) / رنکسا الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985008817 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 100 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام // رنکسا رنکسا ناونع : : ناونع 152152

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

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

زا 137 ھحفص 125 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pbzn8kj2b7mhd?user=37505&ntc=6163816
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6163816?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ماما ردنب  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام /  هس  تخادرپ  تسا /  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   / رامیب راظتنا  نلاس  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد یتسویپ  لیاف   / دشاب

1101091201000079 زاین :  هرامش 
ماما ردنب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   D221T لدم  in 22 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ادجم  هدش  روهمم  ادجم  ءاهب  شسرپ  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب  هاگنامرد /  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6356165778 یتسپ :  دک  رویرهش ،  راولب 17  ردنبرس  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52228473-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220010-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب راظتنا   راظتنا نلاس   نلاس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 153153
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض ربتعم -  همان  تنامض  یاراد  (- یتسویپ تسیل  6 فیدر قباطم  ) هفاضا روتینام  کی  + تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک 

1201003115000306 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یمازلا روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  ربتعم -  همان  تنامض  یاراد  (- یتسویپ تسیل  6 فیدر قباطم  ) هفاضا روتینام  کی  + تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایار  - 
ددرگ یم  دیرخ  دنیآرف  همادا  زا  فذح  هب  رجنم  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  مدع.تسا 

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

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

تاعالطا و یروانف  هرادا  طسوت  الاک  تلاصا  تمالس و  دات  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  اهنادنز  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  تاعالطا 30  یروانف  دات  اب  هیوست  .دوش  یم  تدوع  الاک  ربتعم ، همان  تنامض  نتشادن 

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض همیمض ربتعم -  -  ربتعم همان   همان تنامض   تنامض یاراد   یاراد (-(- یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل 66 فیدر فیدر قباطم   قباطم )) هفاضا هفاضا روتینام   روتینام کیکی   ++ تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هنایار   هنایار ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک

154154

تاقلعتم تاقلعتم وو   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155
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تاقلعتم هنایار و  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000472 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   STEREO SPEAKER Z120-EMEA 000513-980 لدم  W 1/2 ناوت هکت  وگ 2  دنلب  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 5000  تس  ده  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
داسرف رتسگ  طابترا 
تس 20 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

تاقلعتم هنایار و  هاگتسد  دیرخ 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ طیارش  طباوض و  تاعالطا ، قبط 

دیریگب سامت  هرامش 09123593150  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 
( تسا هباشم  دک  ناریا  )

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

88345191-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام رتلوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000195 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   Cardiopack H220 لدم بلق  یکیرتکلا  یاهلانگیس  لیلحت  شیامن و  هریخذ و  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور  45 تخادرپ --- هدنشورف هدهع  هب  رابنا  بردات  لمح  هیارک  --- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا چنیا  22 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005465000048 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LS22E310HSCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.دشاب هدننکدیلوت  یلصا  یتناراگ  یاراد.تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم.تسازایندروم  یناریادیلوت  یالاکافرص.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسدق 028-33699031 دشابیم یمازلا  تایئزجزیر  تروص  هب  روتکاف  شیپدولپآ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح 

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343021-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 156156

LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد تسویپ 6  تامازلا  ینف و  تاصخشم  قبط  دیاسدب  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001284 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کیتپا ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   PPM-FX7-V1.0 لدم  ECG-RESP-SPO2-NIBP لماش یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

اپاص - ناریااص
هاگتسد 6 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد  تسویپ 6  تامازلا  ینف و  تاصخشم  قبط  دیاسدب  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام 

تسیمازلا تسویپ  لیاف  رد  یراذگراب  یتسویپ و  لوادج  ندومن  رپ   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   66 تسویپ   تسویپ تامازلا   تامازلا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دیاسدب   دیاسدب رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6164895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ بای  نینج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SONICAID

1101090020000196 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD هدنزاس عجرم   SONICAID یتراجت مان   SR3 لدم لباترپ  بای  نینج  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  هدنشورق  هدهع  هب  لمح  هیارک  رابنا و  برد  لیوحت  ---- زور تخادرپ 45  ---- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SONICAIDSONICAID  لباترپ لباترپ بای   بای نینج   نینج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6164901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطددع  گنیروتینام 12 اب  یرمک  ژانرد  لانرتسکا  تنش  - ددع گنیروتینام 4 اب  یزغم  ژانرد  لانرتسکا  تنش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000802 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   MEDTRONIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  دک 46915  باصعا  زغم و  روتینام  اب  لانرتسکا  کیلافسرودیه  تناش  الاک :  مان 

تشادهب
ددع 1 دادعت : 

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

- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ...وریغوگنیروتینام  اب  یزغم  ژانرد  لانرتسکا  تنش   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  الاک  ملق  هعلاطم و 2  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 4  یدقن  ریغ  دیرخ 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: 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

سالپ6163305 یج  هحفص 118)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

زاین6163327 دروم  هزاس  هارمه  هب  یتعنص  روتینام  هاگتسد  یزادنا 9  هار  بصن و  لمح و  هحفص 13)دیرخ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هحفص 118)روتینام6163372 روتینام  ( روتینام

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

رتویپماکورکیم6163380 هحفص 118)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

هنایار 61634454 لماک  متسیس  هحفص 118)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

سانجا6163505 تاصخشم  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - صیخشت یکشزپ  روتینام  دیرخ  تساوخرد 
ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

تاصخشم6163757 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -- چنیا LED 50 ینلاس روتینام  دیرخ  تساوخرد 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  - ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

گنیروتینام گنیروتینام اباب   یرمک   یرمک ژانرد   ژانرد لانرتسکا   لانرتسکا تنش   تنش گنیروتینام -  -  گنیروتینام اباب   یزغم   یزغم ژانرد   ژانرد لانرتسکا   لانرتسکا تنش   تنش ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام6163816 / هحفص 118)رنکسا روتینام  ( روتینام

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

کینورتکلا6164069 تظافح  گنیروتینام  زکرم  یارجا  هحفص 6)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6164122 دراه  یصیخشت 2  روتینام  سیک 2  هحفص 96)رورس  رورس  ( رورس

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

رامیب6164336 راظتنا  نلاس  هحفص 118)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6164614(- یتسویپ تسیل  6 فیدر قباطم  ) هفاضا روتینام  کی  + تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایار 
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  ربتعم -  همان  تنامض  یاراد 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم6164643 هنایار و  هاگتسد  هحفص 118)دیرخ 20  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6164748 رتلوه  هحفص 118)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

شکور6164775 یزاسهب و  ییاتسور -  هار  تلافسآ  لیمکت و  روحم - تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 
یزادنا 9 هار  بصن و  لمح و  دیرخ و  لیردراگ -  هیاپ  لیردراگ و  بصن  مرگ -  تلافسآ 

هنایاپ هطوحم  نامتخاس و  یزاسهب  ریمعت و  لیمکت  هزاس -  هارمه  هب  یتعنص  روتینام  هاگتسد 

هحفص 13) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6164810LED هحفص 118)روتینام روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6164839 تسویپ 6  تامازلا  ینف و  تاصخشم  قبط  دیاسدب  رامیب  یتایح  مئالع  هحفص 118)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6164895SONICAID لباترپ بای  نینج  هحفص 118)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6164901 اب  یرمک  ژانرد  لانرتسکا  تنش  گنیروتینام -  اب  یزغم  ژانرد  لانرتسکا  هحفص 118)تنش  روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) 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

هتسبرادم6163397 یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  ، شزومآ یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6163928 هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6164121DS-9664NI-I16 لدم NVR هتسبرادم نیبرود  ریواصت  شخپو  طبض  هاگتسد 
ارت 8 دراهددع 8

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دقع6164165 زا  سپ  لاسکی  تدمب  هاگشناد  هتسبرادم  یاهنیبرود  یمامت  ینابیتشپ  یرادهگن و 
دادرارق

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حطس6164778 رد  نکاما  تاسیسات و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هژورپ 
تکرش

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسمارآ6164975 هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 70)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454932 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/07هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینوم تراظن SVC و  متسیس  رتویپماک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روتینوم  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینوم6164299 تراظن SVC و  متسیس  رتویپماک  هحفص 134)دیرخ  روتینوم  ( روتینوم

روتینوم روتینوم وو     SVCSVC  تراظن تراظن متسیس   متسیس رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6163894، یزاسون یاهدحاو  هب  تامدخ  هئارا  تیلباث  اب  یزاسون  یزاسرهش و  عماج  متسیس  دیرخ 
یناگیاب دمآرد ، یزاسرهش 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ6163896 سوریو  هحفص 26)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمومع6164190 طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 26)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناونع6164278 یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  هطقن (  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هژورپ 
 ( هکبش تحت  گولانآ و  یاهنیبرود  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  یریوصت و  تراظن  طبض و 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6164458 ) سنسیال نودب   SG310 لاوریاف ددع  کی  سنسیال ، نودب   SG230 لاوریاف ددع  کی 
( تسویپ تسیل  قبط  ( ) رتسگ هکبش  یتناراگ 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6164468PVM یزاجم یاهنیشام  تیریدم  یزاس  یزاجم  رازفا  مرن  هحفص 26)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسا6164616 دروم  هک 10 تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هحفص 26)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لتیام6164721 نفلت  زکرم  یرازفا  مرن  هحفص 26)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاسرا و6164900 هنیزه  هدوزفا و  شزرا  یگناخ  ربراک  لماک 90  تینما  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ 
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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   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 دادعت  44   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

6163285 ( کولب دراگ  یگنس (  لئاح  راوید  تایلمع  یارجا  تارادا -  ینوماریپ  یاهراوید  هحفص 21)لیمکت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6163399 یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
یریوصت تراظن 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناونع6164278 یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  هطقن (  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هژورپ 
 ( هکبش تحت  گولانآ و  یاهنیبرود  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  یریوصت و  تراظن  طبض و 

هحفص 60) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6164714 تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  ها  بصن و ر  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم :: 1401/11/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6164187 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ  وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 66.400.000.000 

لایر نیمضت 3.320.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 159  08633670100 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

روتکژورپ6164187 وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  هحفص 137)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

هاگتسد6164474 کی   mi laser projector 4k یموئایش روتکژورپ  هحفص 92)اتید  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو وو   یزیمور   یزیمور هنایار   هنایار سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162

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