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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 نمهب   نمهب   55 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   224,020هکس , 000224, 020 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   420رالد ,230420 تاراما230, تاراما مهرد   ,117مهرد 1001 17, 100

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 13, 070 , 0002 13, 070 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس305,550305,550رالد سیئوس کنارف   465,600465,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 138هکس ,000 , 000138 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   322رالد ,700322 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   1لایر 14,7201 14,720

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 87,000هکس , 00087,000 , وروی000 468وروی , 120468 , ژورن120 ژورن نورک   43,50043,500نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط , 125, 00020 , 125, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   530دنوپ , 040530 , نپاژ040 نپاژ نینی   دصکی   330دصکی ,740330 ,740

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 111111 ))
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 18  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 58

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( 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 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( 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  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  راکنامیپ  هب  لاسکی  تدم  هب  ار  کیبآ  نامیس  تکرش  رد  ذوفن  تست  یتایح و  یاه  تخاس  ریز  یزاس  نما  حرط  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ددرگ یم  توعداتفا  همانیهاوگ  یاراد  طبترم و  هقباساب  یقوقح  صاخشا  ییاسانش  تهج  رد  اذل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

هناخراک یاهدادرارق  روما  هب  هصقانم  قاروا  تفایرد   :: سردآ سردآ

02645382708 :: 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

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001011000019 - 1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 13  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم هبنشودعبنم تعاس 13  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211670 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 14   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

GSB تلود تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 209 مود -  هقبط  ناریا - تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 22  یدورو  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ   :: سردآ سردآ

-85193768 مان :  تبث  رتفد   02141934 - 88112699 - 88115787 :: نفلت نفلت
88969737

www.setadiran.ir :: 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

تکرش تکرش ردرد   ذوفن   ذوفن تست   تست وو   یتایح   یتایح یاه   یاه تخاس   تخاس ریز   ریز یزاس   یزاس نما   نما حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 11

تلود تلود تامدخ   تامدخ هاگرذگ   هاگرذگ یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاسریز   تخاسریز یربا   یربا هخسن   هخسن یزادنا   یزادنا هار   هار هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22
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ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 14  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211942 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 8:30   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  هارمه 4  هب  کناب  رازفا  دب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   9/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  4/000/000 دیرخ : 

یلاع نویسیمک  هریاد  یزادرپراک  لک  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.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

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ هاگشیالاپ  زاف 3   FCC دحاو تهج   OTS رازفا مرن  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6211516 فلخت  تبث  یاه  نیبرود  زا  ینابیتشپ  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6211695 تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یروبع6212515 طخ  کی  یارب  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   44 هارمه   هارمه هبهب   کناب   کناب رازفا   رازفا دبدب   دضدض   هناماس   هناماس یاه   یاه سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

FCCFCC  دحاو دحاو تهج   تهج   OTSOTS رازفا   رازفا مرن   مرن تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 109 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010347 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/11/5   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211363 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک دیلوت  زا  دوخ  زاین  دروم  نویساموتا  یاراد   AIS تکپمک طسوتم  راشف  ولبات  عاونا  یرس  ( 25  ) هاگتسد دیرخ 122  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  طیارش  دجاو  یلخاد 

جردنم یراج  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 4.445.000.000  نیمضت  هناماس 2001092734000071 -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگ هصقانم  دشابیم - یمازلا  هنایلاس  دیلوت  تیفرظ  یهاوگ  هارمه  هب  یرادرب  هرهب  هناورپ  هئارا  هدوب و  یلخاد  هدننک  دیلوت  تسیابیم  رگ  هصقانم  ای - ...  یهگآ  لصا  رد 

هدهعب همانزور  رد  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه  لایر -  دانسا 1.500.000  شورف  دشاب - هصقانم  عوضوم  صوصخ  رد  ریناوت  تکرش  زا  هیدات  یاراد  تسیاب  یم 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب 

گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یبونج -  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -  لیوحت   :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس  ییاشگزاب  لحم 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090260000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/04هرامش  8 تعاس  - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211796 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/1دکدک   تعاس 8  یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/12/15 تعاس 8:30  فلا و ب و ج  یاه  تکاپ 

سناکرف لدبم  همیس و 70  ود  یتیمیسکارپ  ددع  دیرخ 100  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 35،000،000،000  غلبم 

لایر  1،750،000،000: راک عاجرا  دنیآرف  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  کالپ 27  ورس  هچوک  یبونج  زاریش  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

:88969737 و مان تبث  رتفد   021-1456: سامت زکرم  -02188607072 :: نفلت نفلت
85193768

Www.setadiran.ir- www.npc-rt.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AISAIS تکپمک   تکپمک طسوتم   طسوتم راشف   راشف ولبات   ولبات عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

سناکرف سناکرف لدبم   لدبم ددع   ددع   7070 وو   همیس   همیس ودود   یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ددع   ددع   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 109 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

داتس 2001001034000241 ناوخارف  هرامش   WSS-0130333 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش سپ  زور  رثکادح 3  لوا و  یهگآ  پاچ  زا  سپ  هلصافالب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تعاس  نایاپ  ات  مود  تبون  یهگآ  راشتنا 

راکتبا  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  سپ  نیرخا  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ زاگ  تفن و  تکرش  زاین  دروم   UV/IR FLAME DETECTOR ددع )  22  ) ملق دیرخ 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   5-83762604-021 :: نفلت نفلت
85193768-88969737

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 دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   ریغهرامش یلا 16  تعاس 8  زا  یلا 1401/11/16  رشن  زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یمسر لیطعت  مایا  زا 

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211649 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دهاوخ تفایرد  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  زا  تبون  ود  یهگآ  نیا  جرد  پاچ و  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  یط  لایر   1/100/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر ،)  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل ، دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1391715117 ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا 

021-23902777 :: نفلت :: SQEV.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

زاین زاین دروم   دروم   UV/IR FLAME DETECTORUV/IR FLAME DETECTOR ددع ) ) ددع   2222  ) ) ملق ملق دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 77

زاس زاس هریخذ   هریخذ چیئوس   چیئوس 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 109 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-09 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pec.ir :: عبنم هبنشکیعبنم تعاس 16:00 )  ) یرادا تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/09

6212175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 6 موس ، هقبط  نایسراپ ، کینورتکلا  تراجت  تکرش  کالپ 42 ، هنوگلگ ، نابایخ  الدنام ، نوسلن  راولب  سردآ :  :: سردآ سردآ

راشفا یاقآ   72085285 :: 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

تکرش6211408 رد  ذوفن  تست  یتایح و  یاه  تخاس  ریز  یزاس  نما  حرط  هحفص 5)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ6211417 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ  یراذگاو 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تلود6211670 تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  هرواشم  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم6211695 تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یروبع6212515 طخ  کی  یارب  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 109 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/umhy5w8hw6pav?user=37505&ntc=6212175
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  مود -  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 12  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم هبنشکیعبنم تعاس 12   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211221 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار  هبنشود  زور   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب یرادرهش  تاعالطا  یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12/910/830/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   650/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

35156225-011 :: نفلت :: http//:www.babolcity.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 یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

169-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/05هرامش  15/30 تعاس زا   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم شیور   :: عبنم 8عبنم تعاس  - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211298 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کراچ  لپ  رگم  نتب  یزاسریز  هارمه  هب  ینتب  یلصفم  یسرجوین  یارجا  لمح و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 13/839/231/334  غلبم 

لایر نیمضت 691/961/567  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

نتب نتب یزاسریز   یزاسریز هارمه   هارمه هبهب   ینتب   ینتب یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین یارجا   یارجا وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 109 ھحفص 10 
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راصحلگ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091161000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  رشن  زور  تعاس 8  زا  دانسا  دیرخ   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211417 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاتسور یرون -  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راصحلگ

لایر دروآرب 43.135.100.000 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  اهتبون  یمامت  رد  یهگآ  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  ای  یدقن  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.156.755.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

راصحلگ یرایهد  یمالسا و  یاروش  نامتخاس  نارمچ ، دیهش  نابایخ  ءادهش  نابایخ  راصحلگ ، یاتسور  کزیرهک ،  شخب  یررهش ، سردآ   :: سردآ سردآ
یرایهد هناخریبد  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت 

:: نفلت :: 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

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

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/11/5  دانسا  دیرخ   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211516 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس  فلخت  تبث  یاه  نیبرود  زا  ینابیتشپ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی رهش  حطس  راک  ماجنا  لحم 

دانسا شورف  یکناب -  همان  تنامض  ای  تراجت  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  لایر  تنامض 742.950.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه  تراجت -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر   1.500.000

یرادرهش تسارح  هنامرحم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

ربیف ربیف تخاس   تخاس ریز   ریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یرون یرون

1212

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه نیبرود   نیبرود زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 109 ھحفص 11 
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دنهس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005650000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211695 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس  یرادرهش  هطوبرم ی  تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  دنهس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یاراد هک  ییاهتکرش  زا  یرهش  یانیبرود  بصن  یرادیرخ و  هب  مادقا  دنهس  رهش  حطس  یریوصت  تراظن  تهج  دراد  رظن  ردنهس  یرادرهش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
تینما یزاس  هدایپ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  یراذگراب  هب  فظوم  ناگدننک  تکرش  دیامن  دنشاب  یم  اتفا  یکیزیف  تینما  یزاس  هدایپ  هزوح ی  رد  تیلاعف  هناورپ 

.دنشاب  یم  ناریا  داتس  هناماس  رد  اتفا  یکیزیف 
10,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   525,000,000 نیمضت :  غلبم 

یدقن هجو  زیراو  تهج  زیربت  هاگشیالاپ  هار  هس  هبعش  رهش  کناب  دزن  یابش 750610000000000390100  هرامش  هب  باسح 100390100 هرامش  نیمضت :  تاحیضوت 
زا لبق  دیسر  ذخا  یرادرهش و  هناخریبد  هب  هناماس  رد  یراذگراب  زا  سپ  همانتنامض  لصا  هئارا  هب  فظوم  هاگدننک  تکرش  .دشاب (  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

.دنشاب یم  تاکاپ  ییاشگزاب 
تیلاعف : هزوح  یلک  حرش 

14:00 تعاس : 1402/01/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتخاس یرادرهش -  نادیم  ود -  زاف  دنهس -  دیدج  رهش  یقرش -  ناجیابرذآ   ، 5331736357 یتسپ :  دک  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یرادا

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.سدقم دهشم  رهش  حطس  رد  یرارطضا  قرب  نیمأت  نز و  کمشچ  یهدنامرف و  غارچ  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لایر .دروآرب 20,573,000,000  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

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   یرهش   یرهش یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

یرارطضا یرارطضا قرب   قرب نیمأت   نیمأت وو   نزنز   کمشچ   کمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 109 ھحفص 12 
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا نبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/11/5  دانسا  تفایرد   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211820 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربارت  هار و  هبتر 5  تشر - - نیوزق هاردازآ  هزوح  یاهروحم  رد  هبقرتم  ریغ  ثداوح  اب  هلباقم  یناتسمز و  یرادهار  تایلمع  ماجنا  یارب  تالآ  نیشام  هراجا  - 

ناتسکات ناتسرهش  یاههار  یزاس  نمیا  تهج  ولبات  لیردراگ و  هیاپ  ینمیا   ، مالقا دیرخ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 1  نامتخاس  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  میکح  راولب  یاهتنا  هاگتسد  دصراهچ  نیوزق -  سردآ 

سامت 02127313131 زکرم   02833241064  - 02833659499 :: نفلت :: 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

زاریش هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

مالقا مالقا دیرخ   دیرخ اهروحم - - اهروحم ردرد   هبقرتم   هبقرتم ریغ   ریغ ثداوح   ثداوح اباب   هلباقم   هلباقم وو   یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یارب   یارب تالآ   تالآ نیشام   نیشام هراجا   هراجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
اههار اههار یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج ولبات   ولبات وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ ینمیا   ینمیا ،،

1616

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212515 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلوا دروارب  اب  دیشمج  تخت  راولوب  بونج  هب  لامش  نیال  رد  یروبع  طخ  کی  یارب  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20.000.000.000

لایر  هدرپس 1.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناینب شناد  یهاوگ  ای  طبترم  عارتخا  تبث  یهاوگ  ای  هنایار  یفنص  ماظن  یهاوگ  ای  یکیتامروفنا  تامدخ  تیحالص  یدنب  هبتر  همانیهاوگای  تیحالص  یهاوگ  یاراد 

اتفا هیدات 

:: سردآ سردآ

:: 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

یروبع یروبع طخطخ   کیکی   یارب   یارب تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس ودود   یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211444 :: 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

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

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

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

یریوصت6211221 شیاپ  زاین  دروم  مزاول  هحفص 9)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ6211417 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ  یراذگاو 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تعرس6211516 فلخت  تبث  یاه  نیبرود  زا  ینابیتشپ  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6211695 تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یروبع6212515 طخ  کی  یارب  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسمارآ ناتسمارآ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 109 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/plzhhg3rlvhsd?user=37505&ntc=6211444
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6211444?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  اب  قباطم   ) سوفوس لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005422 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماکارف هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SOPHOS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون سوفوس  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23383193-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک هجدوب  همانرب 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هرفن  کت  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000230 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم مالعا  دانسا  یسررب  زا  سپ  هدنرب  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا رواشم  هدهع  رب  یداهنشیپ  یاهب  ندوب  فراعتم  ان  ای  فراعتم و 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم  ) ) سوفوس سوفوس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2020

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هرفن   هرفن کتکت   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ 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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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس  یاهاراد  یدنب  تسرهف  ییاسانش و   ) اواف یاه  ییاراد  تیریدم  یارجا  یزاس و  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000095 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  رب  اذغ  باهذ و  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک   / تیولوا رد  ناتسا  یموب  ناگدننک  نیمات  / دشاب یم  یمازلا  یتساوخرد  زوجم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاوس هنوگ  ره   09155453152/ درادن لابق  نیا  رد  یتیلوسم  هنوگ  چیه  اک  هرادا  هدوب و  هدننک 

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6211717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصر هناماسرازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000681 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفامرن راشتنا  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلوسر 09158929455 سدنهم  یاقآ  ینف  لاوس  تروصرد  - دشابیم تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412081-051  ، 38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یرازفا یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاهاراد   یاهاراد یدنب   یدنب تسرهف   تسرهف وو   ییاسانش   ییاسانش  ) ) اواف اواف یاه   یاه ییاراد   ییاراد تیریدم   تیریدم یارجا   یارجا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2222

دصر دصر هناماسرازفا   هناماسرازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DLP رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000162 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02163923180: سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هیبش  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000165 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02163923180 و 02163921024 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DLPDLP  رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

زاس زاس هیبش   هیبش سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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نیوزق یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ هارمه  هب  تسویپ  لیاف  حرش  هب  یناریسکات  نامزاس  راب  هزوح  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090834000005 زاین :  هرامش 

نیوزق یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ هارمه  هب  تسویپ  لیاف  حرش  هب  یناریسکات  نامزاس  راب  هزوح  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413943765 یتسپ :  دک  ود ،  هقطنم  یرادرهش  یناقوف  هقبط  نارمع  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661227-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356119-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6212040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ADSelfservice Plus (OTP رازفا مرن  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000166 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02163923180 و 02163921024 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یناریسکات   یناریسکات نامزاس   نامزاس راب   راب هزوح   هزوح عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

(( ADSelfservice Plus  (OTPADSelfservice Plus  (OTP  رازفا رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ناگساروخ ) ناهفصا دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1074/ت یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

new.khuisf.ac.ir :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/09

6212161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صوصخ نیا  رد  .ددرگ  یرادیرخ  ءاهب  مالعتسا  قیرط  زا  یهاگشناد  دحاو  نیا   Nuuo سنسیال یدادعت  تسا  رظن  رد  دناسریم  عالطا  هب  ًامارتحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ ءاضما  رهم و  هب  روهمم  هتسبرد و  تکاپ  نورد  ار  دوخ  یداهنشیپ  یاهتمیق  لیذ  طیارش  ربارب  ءاهب  مالعتسا  نیا  رد  تکرش  هب  لیامت  تروص  رد  تسا  یضتقم 

.دیئامن لیوحت  یهاگشناد  دحاو  نیا  هناخریبد  هرادا  ًاصخش .  ای  ای و  زاتشیپ و  تسپ  قیرط  زا  هبنشکی 1401/11/09  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح  تکرش 

.دشاب یم  ءاهب  مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  یمامت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ناگساروخ  ) ناهفصا دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  هاگشناد ،  راولب  هیناوغرا ،  یقر ،  نابایخ  رد  عقاو  هاگشناد  یزکرم  رابنا  رد  رظن  دروم  یاهالاک  لیوحت   :: سردآ سردآ
81551-39998: یتسپدک  031-35354060: ربامن  031-35354001  - 14: نفلت هاگشناد  راولب  هیناوغرا -  یقرش -  یج  نابایخ  ناهفصا - 

:: 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

ارآرهش یگنهرف  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212184 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما  تازیهجت  نیالنآ  سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ارآرهش یگنهرف  هسسوم  یدنب  هقبط 

هبتر  لقادح  هتشر /   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 7  / تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

 7 یتارباخم /  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 
هبتر 7  / Main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

یگنهرف هسسوم  کی  هاگشناد  شبن  ادهش  نادیم  دهشم   :: سردآ سردآ

051-37288881 :: نفلت :: www.ets.mashhad.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

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

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

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

یهاگشناد یهاگشناد دحاو   دحاو نیا   نیا   NuuoNuuo  سنسیال سنسیال یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

یتینما یتینما تازیهجت   تازیهجت نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور یایا -  -  واوا   یپیپ   هکبش   هکبش لدبم   لدبم میس -  -  میس یبیب   هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا دروک -  -  دروک چپچپ   وو   کیتورکیم   کیتورکیم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاحیضوت  قبط  دروک  چپ  کیتورکیم و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ناهفصا  تفن  هلول  طخ  تکرش  لیوحت  لحم  الاک و  اب  بسانتم  هدنشورف ، هنیزه  اب  لاسرا  یدنب و  هتسب  - 

1101001105003230 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 لدم  PVC شکور سنج   m 10 لوط  UTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY07 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 155 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

عجرم  MULTI MEDIA CONNECT یتراجت مان  یددع  هتسب 1   LSZH و PVC شکور سنج   m 0/5 لوط  UTP لدم دروک  چپ   CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MULTI MEDIA CONNECT هدنزاس

ددع 155 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

روشک . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   cAP lite - RBcAPL-2nD لدم  GHz 2/5 سناکرف میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

یرطاف اضر  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-POE150S لدم یا  وا  یپ  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
تاطابترا نارون  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK SIA هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB433AH لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

رادیاپ
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زادرپ هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB951Ui-2HnD لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

اکیار
هاگتسد 7 دادعت : 

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

.دشاب الاب  هب  سنسیال 4  یتناراگ و  لاس  یاراد 1  کیتورکیم  تازیهجت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  دنک  ساپ  ار  کولف  تست  تسیاب  یم  دشاب و   PVC شکور یاراد  یسم و  مامت  میس  سنج  یناریا  ، CAT6 اهدروک چپ  -

تخد 09131889319 فجن  - 
هزور هیوست 45 

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6212363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  سنسیال  هلاسکی 3000  CORPORATE هخسن شوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000174 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-SD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  مزال  یگنهامه  تهج  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  سنسیال  هلاسکی 3000  CORPORATE هخسن شوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یردیح  سدنهم  نفلت 05433372017 

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

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

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سنسیال   سنسیال   30003000 هلاسکی   هلاسکی CORPORATECORPORATE  هخسن هخسن شوداپ   شوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212581 :: 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

1101050253000151 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 : 

1401/11/09 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

 ( ( بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب یزاسون (  (  یزاسون وو   یزاسرهش   یزاسرهش عماج   عماج متسیس   متسیس 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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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6212612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS لرتنک متسیس  رگشزادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001542 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   HEWLETT PACKARD CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   CPU X5620 لدم  GHz 2/40 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  .تسا  یمازلا  ههام  شش  یتناراگ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هدوب و  یراذگراب  کرادم  الاک  دات  باختنا و  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسارجالا مزال  تامازلا  مرف  .تسا  یمازلا  لیوحت  ماگنه  رد  تاریمعت  هرادا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43230173-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس رگشزادرپ   رگشزادرپ ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  ارس  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000313 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

یروشاعروپ یاقآ  نفلت 82283013  اب  یگنهامه  تهج  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  ارس  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  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 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

6212715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  طیارش  قباطم  یرفاسم  جورخودورو  یرازفا  مرن  هناماس  ینابیتشپو  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000093 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ یاه  لیاف  قباطم  ) .دشاب یم  هباشم  تمدخدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طوبرم طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   اههداد   اههداد ینابزیم   ینابزیم وو   شزادرپ   شزادرپ -- ارس ارس هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3434

یرفاسم یرفاسم جورخودورو   جورخودورو یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس ینابیتشپو   ینابیتشپو هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3535

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

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

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

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

6212748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  / تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب / یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  زودنیو / سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  تسا / یمازلا 

1101092447001381 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شرآ رتسگ  هنایار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  اهب  بآ  سنسیال  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  / تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب / یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  زودنیو / سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدباع 08633492906 مناخ  سانشراک  هاگشیالاپ / برد  لیوحت  هدنشورف / هدهعب  لمح  هنیزه 

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

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زودنیو زودنیو سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3636
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6212827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یا  هنایار  یاه  متسیس  ینابیتشپ  ریمعت و  یرادهگن ،  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001119000134 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دشاب و  یم  یمازلا  تعاس 11  خیرات 1401/11/09  رد  یهیجوت  هسلج  روط  نیمه  دشاب .  یم  یمازلا  یتسویپ  کرادم  دانسا و  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  یداهنشیپ  تمیق  یهیجوت  هسلج  رد  تکرش  مدع  تروص 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6212920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  کالرتنیا  ندرک  هفاضا  حالصا و  ردورتسکا ،  رازفا  مرن  اقترا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000918 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  ینف و  تاعالطا  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244034-8  هرامش  هب  هواک  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38244035-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ریمعت   ریمعت یرادهگن ،  ،  یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3737

کالرتنیا کالرتنیا ندرک   ندرک هفاضا   هفاضا وو   حالصا   حالصا ردورتسکا ،  ،  ردورتسکا رازفا   رازفا مرن   مرن اقترا   اقترا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3838
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6211803 شتآ  هاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  زیهجت  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس و6212697 هارمه  هکبش  کنیل   DH-5A432XA-HNR لدم گم  اوهاد 4 ماد  دیپسا  نیبرود 
گیفناک یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  زاین  دروم  یاهدراوم  لباک و 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زیربت 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 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

6211109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عافترا هیاپ  بآ و  ظفاحم  لیم و  بآ 16  متسیس  یاراد  یشارترهوگ  یاه  متسیس  تسویپ و  تسیل  قباطم  اقیقد  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریوصت قباطم  اقیقد 

1201091807000021 زاین :  هرامش 
زیربت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  یمازلا  یمسر  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

تسا هدیدرگ  صخشم  تسویپ  رد  لماک  روط  هب  تازیهجت  مالقا و  دادعت 

5166616471 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  نمهب  راولب 29   زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33393627-041  ، 33340081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293028-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عافترا عافترا هیاپ   هیاپ وو   بآبآ   ظفاحم   ظفاحم وو   لیم   لیم   1616 بآبآ   متسیس   متسیس یاراد   یاراد یشارترهوگ   یشارترهوگ یاه   یاه متسیس   متسیس وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
ریوصت ریوصت قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد

3939
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6211468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی نانزاپ  زاگ  ینادرگزاب  هاگتسیا  سیورزلور  یاه  نیبروت  لرتنک  متسیس  یکینورتکلا  یاه  تراک  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002362 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1402/02/09 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهگا خرن و  داهنشیپ  گرب  هصقانم ، دانسا  دیرخ  هنیزه  یزیراو  شیف  ریوصت  طبترم ، ییارجا  هقباس  هدش و  دیق  یاه  همانیهاوگ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( 000ر000ر605ر7 -/ امرفراک دروآرب  تاریمعت  یرادهگن و  هرادا  یرجم  دحاو  ) .دشاب یم  یمازلا  تکرش  ربتعم  تارغت  سیسات و 

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

52627701-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبروت نیبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاه   یاه تراک   تراک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4040
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: 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 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

6211604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  الاک  دک.تسویپ  حرش  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000091 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتعنص هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  لرتنک  دارآ  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ESD لدم نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

لرتنک دارآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  رد  جردنم  دراوم  هیلک.دامن  لصاح  سامت  یربنق  یاقآ  هرامش 09111196063  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/02/04عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  هدننک  فقوتم  ناونع : 

14013582 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/04 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دک.تسویپ   دک.تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

obaraobara کرام   کرام کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک فقوتم   فقوتم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242
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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   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458335 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیمسنارت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رتیمسنارت رتیمسنارت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 4343
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6211378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  -PLC1200: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000490 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   PANEL BY هدنزاس عجرم   SIEMENS PLC S7-1200 لدم ییاتود  رسنئوکس  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6211579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001558 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  . HANS HENNING Co هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FLAME DETECTOR یتراجت مان  یتعنص  هروک   FD3025 روتکتد الاک :  مان 

رهگ لگ  نهآ  گنس 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  دنب 10  لیمکت  تسویپ و  لیاف  تاحفص  هیلک  ندومن  رهم  روتکاف ، شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3311-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

ییاتود ییاتود رسنئوکس   رسنئوکس لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4444

flame detectorflame detector ناونع : : ناونع 4545
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 09 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لحم 2  ) ساملس ناتسرهش  یناشن  شتآ  تاسیسات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092141000102 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715646661 یتسپ :  دک  ناتسا ،  هلغ  لک  هرادا  ینیما  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448017-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448017-044 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 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

6212053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکامو ناگرزاب  یناشن  شتآ  تاسیسات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092141000103 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناگرزاب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715646661 یتسپ :  دک  ناتسا ،  هلغ  لک  هرادا  ینیما  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448017-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448017-044 :: 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

(( لحم لحم 22  ) ) ساملس ساملس ناتسرهش   ناتسرهش یناشن   یناشن شتآ   شتآ تاسیسات   تاسیسات ناونع : : ناونع 4646

وکامو وکامو ناگرزاب   ناگرزاب یناشن   یناشن شتآ   شتآ تاسیسات   تاسیسات ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 109 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7kpv9p6yl7wx2?user=37505&ntc=6211743
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6211743?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zfshl75ksmh7w?user=37505&ntc=6212053
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6212053?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6212126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2023/01/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6212572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زنرب سنج   - Fixed Fire Foam Monitor Spare Part- Pick up tube connection -Brand Knowsley

1101097684000492 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هسراپ دام  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   Water Monitor یتراجت مان  لدم 7710  قیرح  یافطا  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

زور ریز 30  الاک  لیوحت  دشاب - یم  یمازلا  هنومن  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466116-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   88 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848

 - - Fixed Fire Foam Monitor Spare Part-  Pick  up tube connection -Brand KnowsleyFixed Fire Foam Monitor Spare Part-  Pick  up tube connection -Brand Knowsley دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
زنرب زنرب سنج   سنج

4949
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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 17 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیلو  هشقن  قبط  یرس  کی  یزادنا  هارو  بصناب  یشک  هلولو  یناشنشتآ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرابجا  یلا 12  تعاس 10  زا  نمهب   8 هبنش زور  دیدزاب 

1101092992000121 زاین :  هرامش 
دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یسوفا یفیرش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  روآ  نف  دنهس  یتراجت  مان   SF600 لدم یناشنشتآ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یتسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  -3 دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یراکشوجو  بصنو  لمح  هنیزه  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
04133458245 ینیسح سدنهم  سانشراک  هرامشدوب  دهاوخ  یراک  زور  لیوحتو 30  دیئات  زا  سپ  روتکاف  هجو  -4 ددرگ یراذگ  راب  هناماس 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6212850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ رد  یتساوخرد   - یتسویپ لیاف  هبدوش  عوجر  هباشم  دک  ناریا   - هتم  : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002684 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیربت رتاهت  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   PELSIYA یتراجت مان  هشیش  یراک  خاروس  دربراک   mm 60 رطق نهآ  ساملا و  سنج  یا  هناوتسا  هتم  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ رد  یتساوخرد   - یتسویپ لیاف  هبدوش  عوجر  هباشم  دک  ناریا   - هتم  - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177087-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرس یرس کیکی   یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصناب   بصناب یشک   یشک هلولو   هلولو یناشنشتآ   یناشنشتآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

یتسویپ یتسویپ ردرد   یتساوخرد   یتساوخرد  - - یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف هبدوش   هبدوش عوجر   عوجر هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - هتم هتم -- ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهوک ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  تخادرپ  یتسویپ .  تسیل  قیط  قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010100000609 زاین :  هرامش 

تشدهوک تشدهوک  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841976554 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  ، هاپس راولب  ، زرواشک نادیم  ، تشدهوک تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32633001-066 :: 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

ههام ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ یتسویپ .  .  یتسویپ تسیل   تسیل قیط   قیط قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5252
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : --- تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000080 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روشک  HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666-815100-B21 HPE  ) لدم  GB 32 تیفرظ رورس  لانرتنیا  مر  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-578230 لدم هنایار  هکبش  رلرتنک  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت الاک  دات.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  هدوب و  جدننس  تفن  رابنا  رد  الاک  لیوحت.ددرگ  مادقا  تسویپ  تسیل  ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ لصاح  سامت  هرامش 33241337-087  اب  لاسرا  زا  لبق  اذل  دشابیم  تکرش  نیا  هنایار  دحاو  ناسانشراک 

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رلرتنک   رلرتنک -- رورس رورس لانرتنیا   لانرتنیا مرمر   ناونع : : ناونع 5353
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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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107548013  هرامش  رزیلانآ ) مورتکپسا  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985008979 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتراجت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   ESCORT CORPORATION هدنزاس عجرم   ESCORT یتراجت مان   GSP-1100 لدم لاتیجید  رزیالانآ  مورتکپسا  الاک :  مان 
رباه

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیلانآ رزیلانآ مورتکپسا   مورتکپسا ناونع : : ناونع 5454

رسرس هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک یلزید - - یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ هخاش -  -  هخاش هسهس   شکشک   یلوپ   یلوپ گنیروتینام -  -  گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع
یکشزپ یکشزپ یآیآ   رآرآ   ماما   وو   نکسا   نکسا یتیت   یسیس   بجاح   بجاح هدام   هدام قیرزت   قیرزت روتکژنا   روتکژنا   XD2020XD2020

5555
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ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985008985 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ورین داز  نیموک  هدننک  هضرع  عجرم   CUMMINS یتراجت مان   KTA50G3 لدم  KVA 1400 ناوت یلزید  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 600 دادعت : 

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

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107548012  هرامش  رورس ) کر  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985008882 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناهرب روپ  یلق  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   COMPLETE UNIT لدم  mm 600 رورس کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KDT -KP_0804H4S تروپ چئیوس 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000513 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   KDT-0804H3 لدم موینیتالپ  تروپ  باه 8  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تسویپ  لیاف  قباطم  رظن  دروم  یالاک  دشاب و  یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31319610-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mmmm  600600 رورس   رورس کرکر   ناونع : : ناونع 5656

KDT -KP_0804H4SKDT -KP_0804H4S تروپ   تروپ   88 چئیوس   چئیوس ناونع : : ناونع 5757
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6211750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( 404 لدم یپک  هاگتسد  کیو  کیتورکیم (  رتور و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090546000025 زاین :  هرامش 

لدرا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
لدرا رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم تخادرپ  ههام  هنیزه 2  لک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8881753114 یتسپ :  دک  ریش ،  هس  نادیم  رنهاب - نابایخ  لدرا ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34342160-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34342467-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( 404404 لدم لدم یپک   یپک هاگتسد   هاگتسد کیو   کیو کیتورکیم (  (  کیتورکیم وو   رتور   رتور ناونع : : ناونع 5858

دروک دروک چپچپ   وو   کیتورکیم   کیتورکیم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5959
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تسویپ تسیل  تاحیضوت  قبط  دروک  چپ  کیتورکیم و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ناهفصا  تفن  هلول  طخ  تکرش  لیوحت  لحم  الاک و  اب  بسانتم  هدنشورف ، هنیزه  اب  لاسرا  یدنب و  هتسب  - 

1101001105002887 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 لدم  PVC شکور سنج   m 10 لوط  UTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY07 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 155 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

عجرم  MULTI MEDIA CONNECT یتراجت مان  یددع  هتسب 1   LSZH و PVC شکور سنج   m 0/5 لوط  UTP لدم دروک  چپ   CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MULTI MEDIA CONNECT هدنزاس

ددع 155 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

روشک . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   cAP lite - RBcAPL-2nD لدم  GHz 2/5 سناکرف میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

یرطاف اضر  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-POE150S لدم یا  وا  یپ  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
تاطابترا نارون  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK SIA هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB433AH لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

رادیاپ
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زادرپ هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB951Ui-2HnD لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

اکیار
هاگتسد 7 دادعت : 

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

.دشاب الاب  هب  سنسیال 4  یتناراگ و  لاس  یاراد 1  کیتورکیم  تازیهجت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  دنک  ساپ  ار  کولف  تست  تسیاب  یم  دشاب و   PVC شکور یاراد  یسم و  مامت  میس  سنج  یناریا  ، CAT6 اهدروک چپ  -

تخد 09131889319 فجن  - 
هزور هیوست 45 

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  الاک   ، تسویپ PDF یاهلیاف ربارب  زیربت  نکسم  کناب  زیربت  رهشرذآ  هبعش  لاعفریغ  هکبش  یقرب و  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلاع

1101003636000047 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاع تیفیک  اب  الاک   ، تسویپ PDF یاهلیاف ربارب  زیربت  نکسم  کناب  رهشرذآ  هبعش  لاعفریغ  هکبش  یقرب و  تازیهجت  مزاول و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک تیفیک اباب   الاک   الاک  ، ، تسویپ تسویپ PDFPDF یاهلیاف یاهلیاف ربارب   ربارب زیربت   زیربت نکسم   نکسم کناب   کناب زیربت   زیربت رهشرذآ   رهشرذآ هبعش   هبعش لاعفریغ   لاعفریغ هکبش   هکبش وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یلاع یلاع

6060
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ناجنز ناتسا  زاگ  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 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  درب  رتور  سلریاو و  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا 

1101091525000198 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

UBIQUITI هدنزاس عجرم   UBIQUITI یتراجت مان   PBE-5AC-500 PowerBeam لدم  GHZ 5 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
فاریس یتعنص  تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

11-22-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kv.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c3750-s12-s وکسیس هکبش  چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرف مرف اباب   قباطم   قباطم یتسیاب   یتسیاب یمیم   تمیق   تمیق هئارا   هئارا دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف اباب   قباطم   قباطم درب   درب رتور   رتور وو   سلریاو   سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا

6161

c3750-s 12 -sc3750-s 12 -s وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6262

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلوژام  رژراش 6  کار  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
رپمآ تلو 60  رژراش 48  لوژام  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف هقطنم  تارباخم  رصعیلو - نابایخ  شبن  - تشدرصق نابایخ  - زاریش سردآ  هب  هناخ  ریبد  لیوحت   :: 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

نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  - ناجونم تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6212051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراک  میس  مدوم   TP-LINK MR 6400 هاگتسد دادعت 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رتویپماک 9  ظفاحم 

1101092924000053 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  تفریج  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا تراپ  هدنزاس  عجرم   PART لدم  A 10 نایرج تدش   V 240-180 ژاتلو  cm 1/80 لباک اب  راد  ترا  رتویپماک  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TP-8817 لدم لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  زا  لبق 

7861797735 یتسپ :  دک  تشادهب ،  زکرم  ینرق -  نابایخ  تفریج -  ناتسرهش  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43219711-034  ، 43215719-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43215718-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپمآ رپمآ   6060 تلو   تلو   4848 رژراش   رژراش لوژام   لوژام هلوژام - - هلوژام   66 رژراش   رژراش کار   کار ناونع : : ناونع 6363

ددع ددع رتویپماک  99   رتویپماک ظفاحم   ظفاحم یتراک   یتراک میس   میس مدوم   مدوم   TP-LINK MR 6400TP-LINK MR 6400 هاگتسد   هاگتسد   99 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نامرد  تیریدم  دابانگ -  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

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

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

6212100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دکناریا   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لودج  حرش  هب  هکبش  دون  شیازفا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت 

1101092034000012 زاین :  هرامش 
دابانگ کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D LINK هدنزاس عجرم   D LINK یتراجت مان   RJ45 CAT6 UTP لدم توب  رواک  اب  هارمه  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
نیبوژ حرط 

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

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابانگ یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  لحم  رد  سانجا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا  هطوبرم  سانشراک  دات  تروص  رد  تخادرپ  الاک و  شریذپ 

9691913315 یتسپ :  دک  قباس ،  لانیمرت  بنج  ءادهش -  راولب  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57253657-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96919133-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014503 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6212144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/24 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یرتم هرقرق 305 تروصب  ) تسویپ مئامض  قبط  دیفس  گنر   cat 6 هکبش لباک  ناونع : 

14014503 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

توب توب رواک   رواک اباب   هارمه   هارمه هکبش   هکبش تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 6565

(( یرتم یرتم 305305 هرقرق   هرقرق تروصب   تروصب )) تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط دیفس   دیفس گنر   گنر   cat 6cat 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6212262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رورس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001427000096 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 600 تیفرظ  AP860A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
اسرب

ددع 5 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 900GB 10K DP لدم  GB 900 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-418367-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-507127-B21 لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931995487 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347755-084  ، 33333040-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330005-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

6212400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام  چیوسدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101001022002391 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لوژام  چیوسدیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمارو دادرخ  یادهش 15  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 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

6212532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب   core switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000367 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2  - لحم رد  لیوحت  - هنومن دکناریا  - یقلاخ سدنهم  ینف 09123267485  تسویپ - طیارش  اب   core switch :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دادعت   دادعت وو   دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا لوژام   لوژام وو   چیوسدیرخ   چیوسدیرخ ناونع : : ناونع 6868

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش اباب     core switchcore switch ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 109 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7z2ckhxcplrya?user=37505&ntc=6212400
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6212400?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4lmb3ke4gtgsf?user=37505&ntc=6212532
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6212532?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6212932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا یمامت  / / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  دات 09365368335  دروم   C9200L-24T-4G-E لدم هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب ون  یلصا و   , ربتعم یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم 

1101092130000196 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد تسیاب  یم  مالقا  یمامت  / / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  دات 09365368335  دروم   C9200L-24T-4G-E لدم هکبش  اتید  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  ( تسین لوبق  لباق  هدش  هدافتسا  رفیر و  مالقا  ) دنشاب ون  یلصا و   , ربتعم یتناراگ 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: 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

هتسب6211347 رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 58)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6211364 لیاف  قبط  هرفن  کت  هرواشم  هحفص 15)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهاراد6211629 یدنب  تسرهف  ییاسانش و   ) اواف یاه  ییاراد  تیریدم  یارجا  یزاس و  هدایپ 
( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن6211803 شتآ  هاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  زیهجت  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6211915(PAM  ) نومیار رود  هار  یاه  یسرتسد  ناب  هدید  هناماس  لوژام  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6212346 - یا وا  یپ  هکبش  لدبم  میس -  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  دروک -  چپ  کیتورکیم و  تازیهجت 
هنایار هکبش  رتور 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

C9200L-24T-4G-EC9200L-24T-4G-E  لدم لدم هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070

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

چیئوس و6212697 هارمه  هکبش  کنیل   DH-5A432XA-HNR لدم گم  اوهاد 4 ماد  دیپسا  نیبرود 
گیفناک یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  زاین  دروم  یاهدراوم  لباک و 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6212817any-to- یدنبرکیپ کیرد  ود  هیال  رد  یزاجم  یصوصخ  داجیا  یارب  vpls سیورس دیرخ 
یدقن تروص  هب  تخادرپ  تسویپ  لیاف  قباطم   any

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6212692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب کسویک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003648000032 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  هیوست  دشاب .  یتناراگ  لاس  کی  لقادح  یتسیاب  اههاگتسد  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  کناب  رظن  دم  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفریذپ دهاوخ  تروص  یزادنا  هار  بصن و 

9716643368 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدمادهش  نادیمدنجریب  یبونج  ناسارخ  ناتسا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32213000-056  ، 32210060-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224999-056 :: 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

کناب کناب کسویک   کسویک ناونع : : ناونع 7171

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001314000123 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ هب  - 
یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مق  نهآ  هار  لک  هرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمارگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  لقن  لمح و 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
نایحلاص یاقآ   09139523751: ینف سانشراک 

.دشاب دیدج  یداصتقا  دک  ساسا  رب  یلاسرا  روتکاف  دوش  تقد 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36124400-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 109 ھحفص 51 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف  ید  یا  لا  تاو  ینابایخ 100 غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002368 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا نایاش  یتراجت  مان  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلامیه  حرط   W 100 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  4 و 5   ، قطانم 2 رباعمرد  یروحم  یشک  طخ  عاونا  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000049 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  4 و 5   ، قطانم 2 رباعمرد  یروحم  یشک  طخ  عاونا  یارجا  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید یایا   لالا   تاو   تاو 100100 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

رباعم رباعم ردرد   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   عاونا   عاونا یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 109 ھحفص 52 
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دزی هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 09 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ . لیاف  قباطم  اقیقد  ینابایخ   LED غارچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091523000023 زاین :  هرامش 

دزی هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 100 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 47 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 50 ناوت  S هراتس حرط  ینابایخ  دربراک   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 6 دادعت : 

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

تسویپ . لیاف  قباطم  اقیقد  ینابایخ   LED غارچ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916784395 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  یناشاک  ..ا  تیآ  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36246662-035  ، 36283500-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36233257-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ  .. تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد ینابایخ   ینابایخ   LEDLED  غارچ غارچ ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 109 ھحفص 53 
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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 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

6211548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F1 هطوبرم تازیهجت  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000597 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
F1 هطوبرم تازیهجت  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد  کی  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.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 

 : 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

F1F1 هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 109 ھحفص 54 
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دابیات 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 10 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . رهش حطس  یاهکراپ  لوادج و  یزیمآ  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096272000015 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دابیات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

متیآ 4 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک.یکیفارت  ینغور و  گنر  اب  رهش  حطس  یاهکراپ  لوادج و  یزیمآ  گنر  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9591834416 یتسپ :  دک  دابیات ،  یرادرهش  دابیات  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54522268-051  ، 54522265-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54522270-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

150 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212177 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسلجم توبن و  نتجنپ -  یسربط -  یاهنابایخ  ور  هراوس  ربعم  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یربارت هار و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  تسا .  راتخم  داهنشیپ  در  ای  لوبق  رد  یرادرهش  دشاب .  یم  راکنامیپ  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس  دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
31294049 نفلت :  رظناباب 42  شبن  رظناباب  دیهش  هارگرزب  دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ 

:: نفلت :: ets.mashhad.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 یاهکراپ   یاهکراپ وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7777

اهنابایخ اهنابایخ ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 7878
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هیلابقا یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلابقا رهش  نارمع )  غاب  یبرغ  علض  داعم (  نابایخ  ییانشور  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ءاهب مالعتسا  کی  دنب  دشاب (.  یم  یمازلا  یدقن  هدرپس  زیراو  ای  یکناب و  همان  تنامض  هئارا 

1101005099000023 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  هیلابقا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
ددع بعکمرتم و  128 دادعت : 

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

هیلابقا رهش  نارمع )  غاب  یبرغ  علض  داعم (  نابایخ  ییانشور  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ءاهب مالعتسا  کی  دنب  دشاب (.  یم  یمازلا  یدقن  هدرپس  زیراو  ای  یکناب و  همان  تنامض  هئارا 

3418354991 یتسپ :  دک  هیلابقا ،  یرادرهش  نامتخاس  یبارتوبا -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نابایخ  هیلابقا -  رهش  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422611-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422560-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا یدقن   یدقن هدرپس   هدرپس زیراو   زیراو ایای   وو   یکناب   یکناب همان   همان تنامض   تنامض هئارا   هئارا هیلابقا   هیلابقا رهش   رهش نارمع )  )  نارمع غاب   غاب یبرغ   یبرغ علض   علض داعم (  (  داعم نابایخ   نابایخ ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
 ( ( ءاهب ءاهب مالعتسا   مالعتسا کیکی   دنب   دنب دشاب (.  (.  دشاب یمیم  

7979
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هواز ناتسرهش  نامیلس  شخب  ایلع  نیهاش  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 10 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6212828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف   . یرایهد تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  وربا 12*40*35  ویناک 30*90*15-10  عافترا 30*90*15و  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  - ددرگ هعلاطم 

1101100566000003 زاین :  هرامش 
هواز ناتسرهش  نامیلس  شخب  ایلع  نیهاش  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  30x90 cm داعبا ینتب   cm 15 تماخض اب  سرپ  تو  لودج  الاک :  مان 
ددع 1,350 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  15x30x90x10 cm داعبا ینتب  سرپ  تو  ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع 670 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 12 عافترا  12x35x40 cm داعبا ینتب  وربآ  لودج  الاک :  مان 
ددع 350 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هواز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا - ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   . یرایهد تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  وربا 12*40*35  ویناک 30*90*15-10  عافترا 30*90*15و  لودج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  نیهاش ،  یاتسور   - نامیلس ناتسهد  - نامیلس شخب  - هواز ناتسرهش  - یوضر ناسارخ  ناتسا  هواز ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9544141719

53743790-051  ، 53953747-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53953747-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعلاطم هعلاطم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف  . . یرایهد یرایهد تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دیرخ   دیرخ   3535 ** 4040 ** 1212 وربا   وربا   1515 -- 1010 ** 9090 ** 3030 ویناک   ویناک وو   1515 ** 9090 ** 3030 عافترا   عافترا لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هیارا   هیارا -- ددرگ ددرگ

8080
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کزیرهک هقطنم  شرورپ  شزومآ و  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 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لاسرا و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت  هرامشاب 02151096129 لاوس  هنوگره  تهج  شورف و  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

برد 4*2/5 هزادنا 
1101090974000013 زاین :  هرامش 

کزیرهک شورپ  شزوما و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شورف زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

برد 4*2/5 هزادنا 

1816148581 یتسپ :  دک  کزیرهک ،  شرورپو  شزومآ  هرادا  یوفطصم  نابایخ  کزیرهک  مق  میدق  هداج  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51096153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56522020-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6211548F1 هطوبرم تازیهجت  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 50)هیهت هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 8181
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مق ناتسا  یهاگشناد  داهج   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005040000022 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
تعنص و رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH_HAC_T2A21P لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هکبش
ددع 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   HDW1200 لدم  IP گولانآ هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713754588 یتسپ :  دک  کالپ 32 ،  هچوک 1/1  رهشافص  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32854295-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854295-025 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8282
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یزار 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 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010025000034 زاین :  هرامش 

نارهت یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روپ یقت  نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   SX650 لدم هتسبرادم  نیبرود  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1199663911 یتسپ :  دک  یزار ،  تسوپ  ناتسرامیب  یمالسا  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55613641-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55613641-021 :: 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

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6211347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000315 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   . هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود رورس   رورس ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 109 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nvfvabkzxwgue?user=37505&ntc=6211139
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6211139?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kul5sgktlm9ad?user=37505&ntc=6211347
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6211347?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: 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 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

6211735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  الاک  دک   . تسویپ تاصخشم  اب  نادرگ  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000092 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: 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

رهشدمحم 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 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناخ هرق  یاقآ  کیتامروفنا :  لوئسم  وگخساپ  نفلت  یناشن 103 شتآ  هاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  زیهجت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09122689664

1101005314000071 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رهشدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

یناخ 09122689664 هرق  یاقآ  کیتامروفنا :  لوئسم  وگخساپ  نفلت  یناشن 103 شتآ  هاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  زیهجت  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177818786 یتسپ :  دک  رهشدمحم ،  یرادرهش  ینیسح - هاش  دیهش  نابایخ  هر -)  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشدمحم - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204401-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36201334-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    . . تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

یناشن یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود زیهجت   زیهجت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

6211899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف یاه  تخاسریز  گنیروتینام  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000164 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نفلت 63923181  هرامش  اب  ماهبا  ای  لاوس  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: 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

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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PAM  ) نومیار رود  هار  یاه  یسرتسد  ناب  هدید  هناماس  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000163 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02163923180 و 02163921024 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف یروانف یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز گنیروتینام   گنیروتینام یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 8787

(( PAMPAM  ) ) نومیار نومیار رود   رود هار   هار یاه   یاه یسرتسد   یسرتسد ناب   ناب هدید   هدید هناماس   هناماس لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6212162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dh-ipc- تلوب نیبرود   - dh-ipc-hfw1431sp-s4 ماد نیبرود   - dhi-nvr4216-4ks7 لدم هب   NVR - 2- ارت شفنب 4  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قامشاب کرمگ  رد  ددع  مادک 6 ره  زا   hdbw2230ep-s-s2

1101003544000031 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC 90650C29WD-AIZ لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
نارهت ماب  تراجت  ایلیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   IPC-HFW2100 لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR4216-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
زیهجت هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 4 تیفرظ  Purple WD20PURZ لدم هنایار  دربراک  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قامشاب  یزرم  کرمگ  رد  یزادنا  هار  بصن و  تهج  تسویپ  تاصخشم  اب   NVR دراه و هتسبرادم ، نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یارب   : هجوت

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد 

6614736771 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  یرادناتسا  بنج  ینیمخ  ماما  جدننس خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177749-087  ، 33177745-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33177745-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوب تلوب نیبرود   نیبرود -- ماد   ماد نیبرود   نیبرود شفنب -  -  شفنب دراه   دراه ناونع : : ناونع 8989
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یکشزپماد  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 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6212200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراسچگ  - هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003651000019 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

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

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

ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لاف  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591783916 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  - یناقلاط نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223316-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222146-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( ناگساروخ  ) ناهفصا دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ت/1073 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

new.khuisf.ac.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یدادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشناد راولب  هیناوغرا  یقرش  یج  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

14-03135354001 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

03135354060 :: 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

ناراسچگ ناراسچگ  - - هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003336000102 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

دوش و داهنشیپ  یلک  تروصب  تاقلعتم  اه و  نیبرود  تمیق   ) .دیامن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  اضما و  رهم و  ار  تسویپ  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هئارا  روتکاف  شیپ  تروصب  دحاو  تمیق 

6715848331 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  - نرادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31523158-083  ، 38358370-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38375938-083 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه اب   NVR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000152 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292

دراه دراه اباب     NVRNVR ناونع : : ناونع 9393
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6212438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nvr نیبرود و یتینما  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090264000025 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   NVR 16CH 5MP AHP-N5216 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هکبش  تحت   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

سراپ دنمشوه  کاریژآ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   NVR 32CH 5MP AHP-N5432 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هکبش  تحت   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

سراپ دنمشوه  کاریژآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LCM5921F لدم یمونوکا  تباث  زنل  تلاب  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ویرآ متسیس  اناد  هعسوت  هدننک 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
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 7 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دسرب یروانف  سانشراک  هیدات  هب  دیاب  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  کی  رد  سانجا  لماک  تاصخشم 

6618643451 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد   - ردیبآ نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237104-087  ، 33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249654-087 :: 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

nvrnvr  وو نیبرود   نیبرود یتینما   یتینما مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9494
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6212683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپدادرارق قبط  عمتجمرد  یریوصت  تراظنو  یتظافح  یاه  متسیس  مزاولو  تازیهجت  شزومآو  یزادنا  هار   ، بصن  ، نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001028000036 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپدادرارق قبط  عمتجمرد  یریوصت  تراظنو  یتظافح  یاه  متسیس  مزاولو  تازیهجت  شزومآو  یزادنا  هار   ، بصن  ، نیمات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامشاب 09123667237  رتشیب  تاعالطا  تهج 

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: 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

یریوصت یریوصت تراظنو   تراظنو یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس مزاولو   مزاولو تازیهجت   تازیهجت شزومآو   شزومآو یزادنا   یزادنا هار   هار  ، ، بصن بصن  ، ، نیمات نیمات ناونع : : ناونع 9595
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رها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6212697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DH-5A432XA-HNR لدم گم  اوهاد 4 ماد  دیپسا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین دروم  یاهدراوم  لباک و  چیئوس و  هارمه  هکبش  کنیل 

گیفناک یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه 
1201005784000008 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
مامتا الاک و  لیوحت  زا  دعب  هیوست  رها -  رهش  حطس  یاهنادیم  رد  هدافتسا  دروم  ددع  دادعت 5 هب  زاین  دروم  لیاسو  هارمه  هکبش  کنیل  ددع -  دادعت 5  هب  نیبرود  - 

راک
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  دادعت 5  هب  گیفناک  یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه   DH-5A432XA-HNR لدم گم  اوهاد 4 ماد  دیپسا  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- رهارهش حطس  یاه  نادیم  رد  هدافتسا  دروم  ددع  دادعت 5  هب  زاین  دروم  یاهدراوم  لباک و  چیئوس و  هارمه  هکبش  کنیل 

راک مامتا  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هیوست 

5451741377 یتسپ :  دک  رها ،  یرادرهش  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232401-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44232403-041 :: 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

اباب هارمه   هارمه زاین   زاین دروم   دروم یاهدراوم   یاهدراوم وو   لباک   لباک وو   چیئوس   چیئوس هارمه   هارمه هکبش   هکبش کنیل   کنیل   DH-5A432XA-HNRDH-5A432XA-HNR لدم   لدم گمگم   اوهاد  44 اوهاد ماد   ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
گیفناک گیفناک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن

9696
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزکرم

یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ تسویپ  لیاف  قباطم   any-to-any یدنبرکیپ کیرد  ود  هیال  رد  یزاجم  یصوصخ  داجیا  یارب  vpls سیورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تروص  هب 

1101003229000067 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب یم  یمازلا  رابتعا  یاراد  زوجم  یراذگراب  ًانمض  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818953111 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  لک  هرادا  یگنهرف  ثاریم  نادیم  یتشهب  دیهش  کرهش  وکپه  نابایخ  کی  زاف  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3121904-0863  ، 33121904-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33121907-086 :: 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

هبهب تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم   any- to-anyany- to-any یدنبرکیپ   یدنبرکیپ کیرد   کیرد ودود   هیال   هیال ردرد   یزاجم   یزاجم یصوصخ   یصوصخ داجیا   داجیا یارب   یارب vplsvpls سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یدقن یدقن تروص   تروص

9797

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

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

زا 109 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wglbk8325dgpa?user=37505&ntc=6212817
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6212817?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000345 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ یالاک  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاودشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  ددرگیم  در  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپار 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرش6211604 قباطم  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  دیرخ 
.دشابیم هباشم  الاک  دک.تسویپ 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

دراه6212435 اب   NVR(58 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تلوب6212162 نیبرود  ماد - نیبرود  شفنب -  هحفص 58)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6212435 اب   NVR(58 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6212438nvr نیبرود و یتینما  هحفص 58)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروک6211814 چپ  کیتورکیم و  هحفص 36)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6212346 - یا وا  یپ  هکبش  لدبم  میس -  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  دروک -  چپ  کیتورکیم و  تازیهجت 
هنایار هکبش  رتور 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

ناوخ6211417 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ  یراذگاو 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

تعرس6211516 فلخت  تبث  یاه  نیبرود  زا  ینابیتشپ  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یروبع6212515 طخ  کی  یارب  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ود  یارجا  بصن و  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یاضاقت  قباطم  ملق  هیوهتو 35  قرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000274 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PRODEK یتراجت مان   AIR AKD - F300/2H لدم تعاس  ود  ات  هجرد  قیرح 300  هب  مواقم  دود  هیلخت  تاجن  دادما و  گنیکراپ  نف  هیوهت  هاگتسد  الاک :  مان 

انرآ نابآ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   PRODEK هدنزاس عجرم 
هاگتسد 1,449 دادعت : 

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

لبق .ددرگیم  تخادرپ  یضاقتم  دات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  هجو  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهعرب  مشق  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدان 09300930672 / یثایغ دیرخ : سانشراک  .دیئامرف  یگنهامه  دیرخ  سانشراک  اب  الاک  لاسرا  زا 

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملق ملق   3535 هیوهتو   هیوهتو قرب   قرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب یپکدادرارق   . دشابیم تسویپ  داد  رارق  طیارشو  تسیل  قرب .  ولبات  یزاسهبو  قیرح  افطا  مسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  تمیقو 

1101091169000123 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

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

یراذگراب تمیقو  یرادرب  یپکدادرارق   . دشابیم تسویپ  داد  رارق  طیارشو  تسیل  قرب .  ولبات  یزاسهبو  قیرح  افطا  مسیس  یزادنا  هارو  بص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  سانشراک  09166112768 .ددرگ

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب یپکدادرارق   یپکدادرارق  . . دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ داد   داد رارق   رارق طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قرب .  .  قرب ولبات   ولبات یزاسهبو   یزاسهبو قیرح   قیرح افطا   افطا مسیس   مسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب تمیقو   تمیقو

100100
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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یاضاقت  قباطم  ملق  قیرح 2  دض  وتپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000276 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیمث نیون  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 20 نلاگ عیام   Vermicure قیرح دض  ششوپ  الاک :  مان 

نلاگ 40 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لبق .ددرگیم  تخادرپ  یضاقتم  دات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  هجو  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهعرب  مشق  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدان 09300930672 / یثایغ دیرخ : سانشراک  .دیئامرف  یگنهامه  دیرخ  سانشراک  اب  الاک  لاسرا  زا 

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت.تسا هباشمدکناریا.سانشراکداتاب  لحمرد  بصنو  لاسرا  هنیزهاب  هارمه  تسویپ  کرادم  قبط  ینزبداب  هگنل  برد 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.09133844089 یریبک یاقآاب 

1101005920000580 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   220x200 cm داعبا یدالوف  سنج   E120 لدم هگنل  ود  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملق ملق   22 قیرح   قیرح دضدض   وتپ   وتپ ناونع : : ناونع 10 110 1

یدالوف یدالوف سنج   سنج هگنل   هگنل ودود   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 102102

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ملق6211427 هیوهتو 35  قرب  هحفص 8)مزاول  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6212030 داد  رارق  طیارشو  تسیل  قرب .  ولبات  یزاسهبو  قیرح  افطا  مسیس  یزادنا  هارو  بصن 
.ددرگ یراذگراب  تمیقو  یرادرب  یپکدادرارق   . دشابیم

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

ملق6212442 قیرح 2  دض  هحفص 8)وتپ  قیرح  ( قیرح

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

6212572Fixed Fire Foam Monitor Spare Part- Pick up tube دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
زنرب سنج   - connection -Brand Knowsley

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدالوف6212590 سنج  هگنل  ود  قیرح  دض  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

ههام6212864 هس  تخادرپ  یتسویپ .  تسیل  قیط  قیرح  نالعا  هحفص 31)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

6211579flame detector(31 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یلام تاعالطا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6211988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) تاصخشم اب  یا )  هقی  نوفورکیم (   (- BOYA تاصخشم (  اب  یزیمور  نوفورکیم   ( - CANON 24_105 تاصخشم (  اب  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( BOYA

1101094388000020 زاین :  هرامش 
یلام تاعالطا  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 105-24  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514747611 یتسپ :  دک  کالپ 13 ،  هچوک 10- - ریصقدمحا نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88044602-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86122316-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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 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

6212281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000506 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع  10 هدش ،  یراذگراب  لیاف  قبط  لسکیپاگم  ود  نیبرود  ددع -  2 شفنب ،  تیاب  ارت  دراه 10  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، یراس الاک  تفایرد  لحم.ددرگ  یراذگراب  الاک  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  .ددرگیم  تخادرپ  زور  یط 45  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیوج 33855254 اضر  الاک  سانشراک  ،09113738803 داژن یداه  نسح  ینف  سانشراک  .لامش  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  رابنا 

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

3855254-0113  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمور یزیمور نوفورکیم   نوفورکیم زنل   - - زنل ناونع : : ناونع 103103

دراه دراه وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104
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نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس یب  رزیاهنس  یتسد  نوفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094879000108 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ قاصلا  امتح  یمسر  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6211082 هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6211139 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  مزاول  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6211347 رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 58)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسمارآ6211444 هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 15)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس6211516 فلخت  تبث  یاه  نیبرود  زا  ینابیتشپ  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

حرش6211604 قباطم  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  دیرخ 
.دشابیم هباشم  الاک  دک.تسویپ 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم6211695 تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

.دشابیم6211735 هباشم  الاک  دک   . تسویپ تاصخشم  اب  نادرگ  نیبرود  هاگتسد  هحفص 58)دیرخ 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

میس میس یبیب   رزیاهنس   رزیاهنس یتسد   یتسد نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 105105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6211803 شتآ  هاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  زیهجت  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزیمور6211988 نوفورکیم  هحفص 15)زنل  - نیبرود  ( نیبرود

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

تلوب6212162 نیبرود  ماد - نیبرود  شفنب -  هحفص 58)دراه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناراسچگ6212200  - هتسب رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6212281 هحفص 15)نیبرود و  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6212286 نیبرود  یدادعت  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6212406 رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6212435 اب   NVR(58 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6212438nvr نیبرود و یتینما  هحفص 58)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس و6212697 هارمه  هکبش  کنیل   DH-5A432XA-HNR لدم گم  اوهاد 4 ماد  دیپسا  نیبرود 
گیفناک یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  زاین  دروم  یاهدراوم  لباک و 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

میس6212830 یب  رزیاهنس  یتسد  هحفص 15)نوفورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6212856 تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/082 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - Main Frame ریغ یاه  هنایار  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  لایر -  همان 500.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  هدوب و  راتخم  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کیتامروفنا  تامدخ  تکرش 

تاصقانم هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ  عطاقت  ناراکددم  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

27370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3285801141 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زادعب  زور  رثکادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همان  تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  دقن  هجو  تروصب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

یمورب لپ  هپت و   ) هار هس  بسا  راهچ  نادیم  لصاف  دح  زاوها -  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ
قاتا 201 تاکرادت -  دحاو  ناتسزوخ - 

یلم 10101889201 هسانش 

-88969737  - مان تبث  رتفد  :: 06134199958 و 021-41934  نفلت نفلت
021  - 85193768

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 106106

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   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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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یا  هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

829/01/843 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  1401/11/1 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج هعسوت   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212316 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یزاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001093202000077  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ،  ناهبهب -  هداج  رتمولیک 23  ناتسزوخ ،  ناتسا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس6211083 هریخذ  تازیهجت  لیوحت  هحفص 78)نیمات و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6211252 هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 78)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6211649 هریخذ  چیئوس  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاعالطا6212316 یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 78)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ 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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6212716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ هباشمدک ناریا  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قباطم  لودج  گنس  یسرجوین و  متیآ   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلحم یاه  هاگراک  اب  تیولوا 

1101093035000877 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا نوتب  تادیلوت   cm 70 عافترا  50x70 cm زیاس یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 7,250 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تیولوا  یا / هتفه  کی  یروف  لیوحت  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قباطم  لودج  گنس  یسرجوین و  متیآ   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  دوش / همیمض  روتکاف  شیپ  یلحم / یاه  هاگراک 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

لودج6212716 گنس  یسرجوین و  متیآ  هحفص 81)3  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لودج لودج گنس   گنس وو   یسرجوین   یسرجوین متیآ   متیآ   33 ناونع : : ناونع 109109

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/083 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نازیم 500.000.000  هب  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 Main frame یرازفا تخس  ینابیتشپ  هئارا و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  جرد  هنیزه 

عطاقت قباس )  ماظن  ناراکددم (  نابایخ  یرظن ،  هاش  نباایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت  یناشن  هب  یلا 16  یرادا 8  تاعاس  رد  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
تاصقانم  هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ 

کیتامروفنا تامدخ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  لحم 

یعاجش 27370 یاقآ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هراونشج یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم سانشراکدیئاتودیدزاب  هب  طونم  هدنرب  مالعادشابیم  هباشمدک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  یژولویدار  pacs رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا ینوناق  تامازلا  مامتدشابیم  تکرش  لحمرد 

1101092386000042 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

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

اب روتکاف  شیپ  هئارادشابیم  تخادرپ  لباق  یراکزور  تدم 10 هب  هراونشج  کینیلک  لحم  ردالاک  لیوحتو  هطوبرم  سانشراکدیئئات  زا  سپالاک  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هبالاک  لقنو  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلاالاک  لاسرا  زا  سپ  یمسر  روتکاف  یمازلا  تاکرادت  هناماس  ردالاک  دنربو  تاصخشم 

1654973711 یتسپ :  دک  هراونشج ،  کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  نابایخ  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77344009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77326065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1101 10

یژولویدار یژولویدار pacspacs رورس رورس ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناتسزوخ یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: 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

6211614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  ( HP دنرب  ) SAS 12G DP 15K 900GB دراه ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000219000082 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  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 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد اهنآ  لحم  تکرش و  امازلا  ناگدنهد  داهنشیپ  تسویپ (  تسیل  تاصخشم  قبط  ( HP دنرب  ) SAS 12G DP 15K 900GB دراه ددع  دیرخ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دشاب یمسر  یگدنیامن  یاراد  ای  زاوها  ناتسرهش 

6134814534 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یزرواشک  داهج  نامزاس  - ناتسلگ یهار  هس  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33359606-061  ، 33359852-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359558-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یکشزپ  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 3  هب  یهگا  رشن  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  هعسوت  تنواعم  مراهچ  هقبط  کالپ 119  نابایخ 16  دمحا  لا  لالج  زا  رتالاب  یلامش  رگراک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: RAHNAMA.COMنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ( ( HPHP  دنرب دنرب  ) ) SAS 12G DP 15K 900GBSAS 12G DP 15K 900GB دراه   دراه ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

رورس رورس 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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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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004544000029 زاین :  هرامش 

ناتسرل هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 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

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-272-2-SB-1401-310 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6212166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp رورس تاعطق  نیمات  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

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 1141 14

hphp  رورس رورس تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 115115

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

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6212653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتابکا ناتسرامیب  تهج  رورس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000049 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هباشم  یباختنا  یالاک  دک  دشابیم و  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  تمیق  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدنشورف  هدهعب  سانجا  تدوع  کیتامروفنا  دحاو  دیئات  مدع  تروص  رد  هک  تسا  رکذب  مزال  تسا و  ناتابکا  ناتسرامیب  رد  سانجا  لیوحت  - 2

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6212684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب ناتسرامیب تهج   تهج رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرتویپماک تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092154000043 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   UNINETCO یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   U3E10-10M5 لدم  m 5 لوط  LC-LC- OM3 یرونربیف دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ماک طابترا  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   UNINETCO
ددع 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
عجرم  Idealink Network Technology Co هدنزاس عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 3 لوط  ST-ST 3M لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

انیس ماج  نیرز  هدننک  هضرع 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

لاکساپ لدم 1622   USB Wired optical mouse سوام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/15 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 20 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   HD Webcam C270 000582-960 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 
گنژاوآ هدننک 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TS لدم هنایار  وگدنلب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
BLACK هدنزاس عجرم   UP DOWN CROSS یتراجت مان   UP DOWN CROSS لدم هب 720  نشوزر 1080  لیدبت  یارب  یریوصت  تیفیک  نیب  لدبم  الاک :  مان 

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   MAGIC
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فیدر 10 دریگیم  تروص  کرادمو  الاک  لیوحت  زادعب  یراک  زور  هد  تخادرپ   - دشابیم تسویپ  تسیل  قبط  تسیابیم  رظن  دروم  یاهالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  تاصخشم  اب  لماک  سیک 

8813657354 یتسپ :  دک  یتسپ 347 ،  قودنص  ناهفصا - درکرهش  هداج  رتمولیک 5  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335952-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331608-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

رورس6211086 تازیهجت  لیوحت  هحفص 81)نیمات و  رورس  ( رورس

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

یژولویدار6211235 pacs هحفص 81)رورس رورس  ( رورس

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

هنایار6211320 هکبش  رلرتنک  - رورس لانرتنیا  هحفص 36)مر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب6211347 رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 58)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6211614 تسیل  تاصخشم  قبط  ( HP دنرب  ) SAS 12G DP 15K 900GB دراه ددع  هحفص 81)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

رورس6211651 هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6211716mm 600 رورس هحفص 36)کر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6211942 هاگتسد  هارمه 4  هب  کناب  رازفا  دب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ6212084 مرف  قبط  هحفص 81)رورس  رورس  ( رورس

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

6212166hp رورس تاعطق  هحفص 81)نیمات  رورس  ( رورس

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

ناراسچگ6212200  - هتسب رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6212262 تاصخشم  قباطم  رورس  تازیهجت  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتسرامیب6212653 تهج  رورس  هاگتسد  هحفص 81)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

یرتویپماک6212684 تازیهجت  هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 11 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985008976 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR PCB یتراجت مان  یکشزپنادند  تینوی   1G03GLA0 روسنس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI 5522 لدم یهاگشیامزآ  جنس  یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

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

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   KM یتراجت مان   HU22M2A لدم روتومورتکلا  هعطق  جنس  رود  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

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

زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان   DSP 250-800 لدم ژویفیرتناس  هشکم  ود  پمپ  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ جنس   جنس یتخس   یتخس وو   جنس   جنس تیاده   تیاده وو   رتم   رتم   PHPH  یزیمور یزیمور رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم یکشزپنادند - - یکشزپنادند تینوی   تینوی   11 G03GLA0G03GLA0 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد یدالوف   یدالوف ردنلیس   ردنلیس روتومورتکلا -  -  روتومورتکلا هعطق   هعطق جنس   جنس رود   رود -- لیب لیب روتوم   روتوم جنس   جنس رود   رود هعطق   هعطق روسنس   روسنس نونو - - ابیس   ابیس   CNGCNG زاگ   زاگ نزخم   نزخم یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس

ژویفیرتناس ژویفیرتناس هشکم   هشکم ودود   پمپ   پمپ یدنب - - یدنب هتسب   هتسب هاگتسد   هاگتسد یدالوف   یدالوف ردنلیس   ردنلیس یدنب - - یدنب هتسب   هتسب

1 181 18
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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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SENSOR ELEMENT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000483 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ورتپ ارفا  کاپ  هدننک  هضرع  عجرم  ورتپ  ارفا  کاپ  هدنزاس  عجرم   RTD لدم ید.یت.رآ  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 195 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  میظنت و  تسویپ  حرش  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/30عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راشف روسنس  نیمأت  ناونع : 

14014156 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SENSOR ELEMENTSENSOR ELEMENT ناونع : : ناونع 1191 19

راشف راشف روسنس   روسنس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 120120
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ELECTRICAL TEMP. SENSOR TYPE S81 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001242 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رجف شهوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PT100 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

جنس6211526 تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  یکشزپنادند - تینوی   1G03GLA0 روسنس
روسنس نو - ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  یهاگشیامزآ -  جنس  یتخس  و 
هتسب هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  روتومورتکلا -  هعطق  جنس  رود  - لیب روتوم  جنس  رود  هعطق 

ژویفیرتناس هشکم  ود  پمپ  یدنب - هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  یدنب -

هحفص 87) روسنس  ( روسنس

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

6211741SENSOR ELEMENT(87 هحفص روسنس  ( روسنس

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

راشف6212148 روسنس  هحفص 87)نیمأت  روسنس  ( روسنس

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

یترارح6212261 امد  هحفص 87)روسنس  روسنس  ( روسنس

یترارح یترارح امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 12 112 1
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6211139 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  مزاول  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاس6211649 هریخذ  چیئوس  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6211750 ( 404 لدم یپک  هاگتسد  کیو  کیتورکیم (  هحفص 36)رتور و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6211961c3750-s12-s وکسیس هکبش  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هعجارم6212400 دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  لوژام  چیوسدیرخ و 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب 

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس و6212697 هارمه  هکبش  کنیل   DH-5A432XA-HNR لدم گم  اوهاد 4 ماد  دیپسا  نیبرود 
گیفناک یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  زاین  دروم  یاهدراوم  لباک و 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6212932C9200L-24T-4G-E لدم هکبش  اتید  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6211138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** ELECTRICAL PANEL LV: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم 
1101097684000489 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  فیعض  راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدرشف ، هلر ، الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  طسوتم  راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدننک ، عطق  لانیمرت ، الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا ولبات ، ناریا  فیعض ، راشف  ریگ  چوس  لنپ  یکیناکم ، تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466275*09125839698 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466275-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیناکم یکیناکم تاعطق   تاعطق -- لانیمرت لانیمرت فیعض - - فیعض راشف   راشف ریگ   ریگ چوس   چوس لنپ   لنپ هدرشف ، ، هدرشف هلر ، ، هلر ناونع : : ناونع 122122
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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 08 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6211484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتپادآ روتکاتنک و  حرش  هب  یاضاقت 0134555  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008961 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ردیانشا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC یتراجت مان   ALT400752-21-YM لدم نامتخاس  قرب  دیلک  دربراک  هعطق  تکوس  الاک :  مان 

ناریا کیرتکلا 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
روکف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SUN یتراجت مان   Ultra 320 لدم یزاکسا  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 15 نایرج  V 250 ژاتلو  BS546 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   SIMENS هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   kv 400 ژاتلو  3KL7113-3AA00 لدم قرب  تسپ  ریگ  چوس  الاک :  مان 

نایناریا لرتنک  رذآ  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / رتپادآ روتکاتنک و  حرش  هب  یاضاقت 0134555   :: یهگآ یهگآ طیارش   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

رتپادآ رتپادآ وو   روتکاتنک   روتکاتنک ناونع : : ناونع 123123
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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

6211586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد رازبا  یکدی  تاعطق  ملق  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288005548 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیتامونپ روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
یکیتامونپ روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

( دیلک  ) چوس ورکیم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هدننکدودحم دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم قیقد   قیقد رازبا   رازبا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ملق   ملق 44 ناونع : : ناونع 124124
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نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف هعجارم  یتسویپ  کردم  هب  زاین  دروم  یاه  الاک  رتشیب  حرش  تهج  افطل  دشاب  یم  دروم  یتساوخرد 11  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094879000014 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یئاتسور یاقآ  یلخاد 161  دامرف 021-88220700  لصاح  سامت  ریز  هرامش  اب  ماهبا  تروص  رد  ددرگ و  قاصلا  امتح  یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف .دامرف هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ کردم   کردم هبهب   زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه الاک   الاک رتشیب   رتشیب حرش   حرش تهج   تهج افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   دروم   دروم   1 11 1 یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک ناونع : : ناونع 125125

دحاو دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // چوس چوس -- روتوم روتوم تراتسا   تراتسا -- روتکاتنک روتکاتنک ;; ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک   زازا     SETSET کیکی   لداعم   لداعم شرامش   شرامش

126126

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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تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / چوس - روتوم تراتسا  - روتکاتنک  : ; تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000734 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D95F5 لدم  AC V 110 نیبوب ژاتلو   A 95 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D95F7 لدم  AC V 110 نیبوب ژاتلو   A 80 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D95ED لدم  DC V 48 نیبوب ژاتلو   A 95 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D95E7 لدم  AC V 48 نیبوب ژاتلو   A 80 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D95E5 لدم  AC V 48 نیبوب ژاتلو   A 95 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311461-1457

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311462-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیناکم6211138 تاعطق  - لانیمرت فیعض - راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدرشف ، هحفص 91)هلر ، چوس  ( چوس

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

رتپادآ6211484 هحفص 91)روتکاتنک و  چوس  ( چوس

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

.دشاب6211586 یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  قیقد  رازبا  یکدی  تاعطق  ملق  هحفص 91)4 چوس  ( چوس

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

کردم6212245 هب  زاین  دروم  یاه  الاک  رتشیب  حرش  تهج  افطل  دشاب  یم  دروم  یتساوخرد 11  یالاک 
.دامرف هعجارم  یتسویپ 

هحفص 91) چوس  ( چوس

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

تسویپ6212532 طیارش  اب   core switch(36 هحفص 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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قباطم6212868 الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / چوس - روتوم تراتسا  - روتکاتنک ;
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1  تسویپ  حرش 

هحفص 91) چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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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هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  یرازفا  تخس  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000117 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
ینامحر یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   PRIME H310M-K R2.0 لدم هنایار  دربراک   Ddr3 دربردام الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 120 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   M100 Corded Dark 001602-910 لدم یرتسکاخ  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
این ینسحم  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   Apacer یتراجت مان   4GB تیفرظ  DDR4 لدم هنایار  هعطق  مر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/06 شزادرپ تعرس   i3-540 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CORSER هدنزاس عجرم   CORSER یتراجت مان   DDR4/1600 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP450A-ECO Rev3.1 لدم  W 450 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تروص  نیا  ریغ  رد  دامن  یراددوخ  هباشم  دراوم  هب  داهنشیپ  هئارا  زا  دشاب  یم  همیمض  لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  دیرخ  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هیمورا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هنیزه  دش -  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هئارا  تاداهنشیپ 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتویپماک رتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 109 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bjksewwnsuumf?user=37505&ntc=6212454
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6212454?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هنایار6211320 هکبش  رلرتنک  - رورس لانرتنیا  هحفص 36)مر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دراه6212281 هحفص 15)نیبرود و  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6212406 رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتویپماک6212454 یرازفا  تخس  هحفص 97)مزاول  توص  ( توص

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

چیئوس و6212697 هارمه  هکبش  کنیل   DH-5A432XA-HNR لدم گم  اوهاد 4 ماد  دیپسا  نیبرود 
گیفناک یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  زاین  دروم  یاهدراوم  لباک و 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

میس6212830 یب  رزیاهنس  یتسد  هحفص 15)نوفورکیم  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107948001  هرامش  روتینام  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985008975 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  DFX17750 لدم  in 17 یپمال روتینام  الاک :  مان 

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

LG یتراجت مان   L1930S لدم  in 19 زیاس ماف  هرقن  یرس   LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 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 128128
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(ISC  ) مالسا ناهج  مولع  یدانتسا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک روتینام و  رتنیرپ ، لماش  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003800000002 زاین :  هرامش 

مالسا ناهج  مولع  یدانتسا  هاگیاپ  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  44 دادعت : 

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

یدانتسا هاگیاپ  ینف  لماوع  دات  تازیهجت و  تفایرد  زا  سپ  هدنشورف  اب  باسح  هیوست  دنشاب .  رقتسم  زاریش  رد  تسابیم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا 

7194694173 یتسپ :  دک  مالسا ،  ناهج  مولع  یدانتسا  هاگیاپ  مج ، ماج  نابایخ  یروهمج ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36468105-071  ، 36468423-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36468227-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک وو   روتینام   روتینام رتنیرپ ، ، رتنیرپ لماش   لماش رتویپماک   رتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129
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روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6211764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام  هاگتسد  کی  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
monitor MSI Modern MD271P 27inch FHD Black

1101000016000138 زاین :  هرامش 
روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP242 لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یضترم  یاقآ  سامت 43673989  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ادهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6211816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  ینف  تاصخشم  قبط  یکشزپ  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091199000034 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ءادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  اراتروم  یتراجت  مان   H-Scribe لدم یکشزپ  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تساوخرد  تسیل  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب ) هن   ) هاگنامرد برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناشفارد یاقآ  اب 09166434003  یگنهامه  تهج  دشابیم - 

6461193738 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  تشپ  رصعیلو  راولب  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42259400-061  ، 43259400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43259400-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

monitor MSI  Modern MD271P 27inch FHD Blackmonitor MSI  Modern MD271P 27inch FHD Black روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 130130

یکشزپ یکشزپ روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131
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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 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یتسویپ  ینف  تاصخشم  یاراد  یناریا و  یکشزپ  یصیخشت  روتینام  دشاب  یم  هباشم  دک  نریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050213000037 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روشک  DELMONT IMAGING هدنزاس عجرم   DELMONT IMAGING یتراجت مان   X-22E white لدم  in 22 زیاس نانز  یحارج  هاگتسد  روتینام  الاک :  مان 

تسردنت انرب  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتسویپ  ینف  تاصخشم  یاراد  یناریا و  یکشزپ  یصیخشت  روتینام  دشاب  یم  هباشم  دک  نریا   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6212563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یاراد   یاراد وو   یناریا   یناریا یکشزپ   یکشزپ یصیخشت   یصیخشت روتینام   روتینام دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   نریا   نریا ناونع : : ناونع 132132

نانا تاقلعتم   تاقلعتم وو   رتوپماک   رتوپماک ناونع : : ناونع 133133
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نا تاقلعتم  رتوپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000424 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8306 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

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

سوط نف  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  نف  ارف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   F 2240007 لدم یرمیلپ  سنج  هقبط  کی  یروتینام  ریز  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ءاضماو و رهم  همان  دهعترد  هدش  دیق  کرادم  هیلکو  جرد  اهتمیق  تسویپ  ، کرادم  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402159-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناردنزام ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  تاعالطا  یروانفو  رتویپماک  هب  چات   all in one هاگتسد کیو  روتینام  هاگتسد  هسو  هنایار  سیک  هاگتسد  مالعتسا 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001363000012 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ ظاحل  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  تمیق  ددرگ  تسویپ  هدوزفا  شزرارب  تایلام  هارمه  هب  روتکاف  دشاب  ربتعم  یتناراگ  لماش  دازیهجت  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن تکرش  مالعتسا  رد  یناتسا  یموب  یاه  تکرش  دنیامرف  لصاح  سامت  هر 01133114001  امش  هب  لاوس  هنوگرهو  دنیامن  تکرش 

4818749665 یتسپ :  دک  کی ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  بنج  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33119760-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33119620-011 :: 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

هحفص 99)روتینام6211528 روتینام  ( روتینام

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

6211543- یلزید یکیرتکلا  روتارنژ  هخاش -  هس  شک  یلوپ  گنیروتینام -  رگشیامن   - HDMI 1.4V لباک
یآ رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک 

یکشزپ

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک6211560 روتینام و  رتنیرپ ، لماش  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  هحفص 99)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

حرش6211604 قباطم  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  دیرخ 
.دشابیم هباشم  الاک  دک.تسویپ 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6211764monitor MSI Modern MD271P 27inch FHD روتینام هاگتسد  کی  دیرخ  تساوخرد 
Black

هحفص 99) روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6211816 روتینام  هحفص 99)دیرخ  روتینام  ( روتینام

رتویپماک رتویپماک هبهب   چات   چات   all in oneall in one هاگتسد   هاگتسد کیو   کیو روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد هسو   هسو هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 66 ناونع : : ناونع 134134

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

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

یروانف6211899 یاه  تخاسریز  گنیروتینام  یزادنا  هحفص 58)هار  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینف6212554 تاصخشم  یاراد  یناریا و  یکشزپ  یصیخشت  روتینام  دشاب  یم  هباشم  دک  نریا 
دشاب یتسویپ 

هحفص 99) روتینام  ( روتینام

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

نا6212563 تاقلعتم  هحفص 99)رتوپماک و  روتینام  ( روتینام

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

6212572Fixed Fire Foam Monitor Spare Part- Pick up tube دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
زنرب سنج   - connection -Brand Knowsley

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتویپماک6212661 هب  چات   all in one هاگتسد کیو  روتینام  هاگتسد  هسو  هنایار  سیک  هاگتسد  هحفص 99)6 روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6211082 هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6211139 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  مزاول  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6211347 رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 58)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسمارآ6211444 هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 15)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش6211604 قباطم  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  دیرخ 
.دشابیم هباشم  الاک  دک.تسویپ 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن6211803 شتآ  هاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  زیهجت  هحفص 58)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناراسچگ6212200  - هتسب رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6212286 نیبرود  یدادعت  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6212435 اب   NVR(58 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   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

6211131( تسویپ لیاف  اب  قباطم   ) سوفوس هحفص 15)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهاراد6211629 یدنب  تسرهف  ییاسانش و   ) اواف یاه  ییاراد  تیریدم  یارجا  یزاس و  هدایپ 
( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تلود6211670 تامدخ  هاگرذگ  یرازفا  مرن  تخاسریز  یربا  هخسن  یزادنا  هار  هرواشم  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دصر6211717 هناماسرازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6211776DLP رازفا مرن  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس6211883 هیبش  سنسیال  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف6211894 حرش  هب  یناریسکات  نامزاس  راب  هزوح  عماج  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یتناراگ هارمه  هب  تسویپ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6211915(PAM  ) نومیار رود  هار  یاه  یسرتسد  ناب  هدید  هناماس  لوژام  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6212006FCC دحاو تهج   OTS رازفا مرن  هحفص 5)تخاس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6212040(ADSelfservice Plus (OTP رازفا مرن  سنسیال  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قبط6212363 سنسیال  هلاسکی 3000  CORPORATE هخسن شوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ 
یتسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6212581 ( بو تحت  رازفا  مرن  هتسب  یزاسون (  یزاسرهش و  عماج  متسیس  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرفاسم6212715 جورخودورو  یرازفا  مرن  هناماس  ینابیتشپو  هحفص 15)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زودنیو6212748 هحفص 15)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6212856 تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کالرتنیا6212920 ندرک  هفاضا  حالصا و  ردورتسکا ،  رازفا  مرن  اقترا  هحفص 15)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6211417 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ  یراذگاو 
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6211695 تازیهجت  یرهش و  یاهنیبرود  بصن  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6212683 تراظنو  یتظافح  یاه  متسیس  مزاولو  تازیهجت  شزومآو  یزادنا  هار   ، بصن  ، هحفص 58)نیمات هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6211553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  روتکژورپ  وئدیو  - تلبت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091836000119 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدمحا دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   LOH SAEID یتراجت مان   E701A لدم  in 7 زیاس  LCD شیامن هحفص  اب  یکینورتکلا  ناوخباتک  تلبت  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/08 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شنمناریا سدنهم   09188449006

6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یراکریمعتراولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234303-084  ، 32235800-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235824-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

روتکژورپ6211553 وئدیو  - هحفص 108)تلبت روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو -- تلبت تلبت ناونع : : ناونع 135135
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