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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

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

140 1140 1 نمهب   نمهب   88 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   239,490هکس , 000239,490 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما437,800437,800رالد تاراما مهرد   119,4201مهرد 19,420

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   222هکس ,950 , 000222 ,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   311رالد , 950311 , سیئوس950 سیئوس کنارف   476کنارف ,000476 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 143,000هکس , 000143,000 , اداناک000 اداناک رالد   330رالد ,500330 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   1لایر 16 , 9701 16 , 970

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 91هکس , 000 , 00091 , 000 , وروی000 476وروی ,900476 ژورن900, ژورن نورک   44,30044,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,958 ,00020 ,958 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   ,544دنوپ 1 10544, 1 نپاژ10 نپاژ نینی   دصکی   337,870337,870دصکی

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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 151151 ))
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 79

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( 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  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

( یهگآ دادعت 18  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139
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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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش یهگا  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات لوا 

قرش  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220483 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  یدقن ب  زیراو  تروصب  لایر   2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 137 اهدادرارق -  ییارجا  روما  هرادا  ینابیتشپ -  روما  لک  هرادا  لوا -  هقبط   :: سردآ سردآ

39903983 :: 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

نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  یمومع -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/01/112 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bank-maskan.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس هس  تدم  هب  رایس ) هنایاپ   30.000  ) کینورتکلا تخادرپ  یاهرازبا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، تیریدم  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

طرش دیق و  نودب  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  درایلیم  نیمضت 39   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد مود  نکسم ط  کناب  یزکرم  لک  تارادا  نامتخاس   8 زیورپ ) یداه   ) یقرش ناغمرا  رایدنفسا خ  هارراهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ )  ) الدنام نوسلن  نارهت خ   :: سردآ سردآ
نفلت 26205738 75358231 تاصقانم  تالماعم و  لوبق  یلاع  هتیمک 

:: نفلت :: www.setadiran.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نویساموتا و6221937 دحاو  هژورپ  تهج  سنمیز  دنرب  اب  یکینورتکلا  تازیهجت  دیرخ  یراذگاو 
گنر نلاس  کیتابور 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رازفا رازفا مرن   مرن تیفیک   تیفیک یبایزرا   یبایزرا هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 11

تدم تدم هبهب   رایس ) ) رایس هنایاپ   هنایاپ   30 .00030 .000  ) ) کینورتکلا کینورتکلا تخادرپ   تخادرپ یاهرازبا   یاهرازبا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن تیریدم   تیریدم هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
لاس لاس هسهس  

22
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شاخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KCCOT KCCOT و 4/1401-14 -  - 13-1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khashcement.com :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Epcos دنرب نزاخ  ددع  ویارد ABB و 120  ددع  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095007000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221890 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  ناگوان  زمرت  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  ناگوان  زمرت  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزاخ نزاخ وو     ABBABB  ویارد ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

ودود طخطخ   ناگوان   ناگوان زمرت   زمرت یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ 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 142 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cbl3n2l5evwje?user=37505&ntc=6220749
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6220749?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2rlh7e7u4abyd?user=37505&ntc=6221890
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6221890?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( مود تبون  / لوا تبون   ) :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG1401/2000-90 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

seeco.ir :: عبنم خروم 1401/11/11عبنم هبنشهس  زور  تعاس 12:00   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  دایماز ، تکرش  گنر  نلاس  کیتابور  نویساموتا و  دحاو  هژورپ  تهج  سنمیز  دنرب  اب  یکینورتکلا  تازیهجت  دیرخ  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمات  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار ،

یلوبق غالبا  زا  سپ  یمالعا  تمیق  داهنشیپ  لک  مقر  لداعم  یدایص ، عون  زا  یتکرش ، نیمضت  کچ  هرقف  کی  یتناراگ و  هام  لقادح 12  یاراد  دیاب  اهالاک  هیلک 
.ددرگ هئارا  الاک  تلاصا  یتناراگ و  تهج  هصقانم ،

تسا اپیاس  هعسوت  یسدنهم  تکرش  مانب  زور ) خیرات  هب  یدایص  عون  زا   ) یتکرش کچ  لایر  هصقانم 4،000،000،000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد تسیابیم  هدوب و  هصقانم  هدنرب  هنیزه  هدهعب و  لماک  روطب  رضاح  هصقانم  تباب  پاچ ، تبون  همانزور و  دادعت  ره  هب  همانزور  رد  یهگآ  پاچ  یاههنیزه  هیلک  - 

.دامن ظاحل  دوخ  تمیق  داهنشیپ 
" .دوب دهاوخ  راتخم  تاداهنشیپ ، هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  هب  تبسن  امرفراک  "

رازگهصقانم یلام  روما  تفایرد   :: سردآ سردآ
رازگهصقانم تسارح  دحاو  لیوحت 

زیهجت نیمات و  دحاو  اپیاس ، هعسوت  یسدنهم  تکرش  قباس ،) یلم  شفک   ) ابیت یتعنص  عمتجم  جرک ، میدق  هداج  رتمولیک 19  تاداهنشیپ : هئارا 

:: 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

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095007000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222039 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  طوطخ  BMS متسیس حالصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  طوطخ  BMS متسیس حالصا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنر گنر نلاس   نلاس کیتابور   کیتابور وو   نویساموتا   نویساموتا دحاو   دحاو هژورپ   هژورپ تهج   تهج سنمیز   سنمیز دنرب   دنرب اباب   یکینورتکلا   یکینورتکلا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

طوطخ طوطخ BMSBMS متسیس   متسیس حالصا   حالصا 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 142 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زاریش یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

b-1401/263- sh :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 15:30  ات  رثکادح   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15:30  ات  رثکادح   - 1401/11/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222054 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   هبنشراهچ  زور   - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس  AFC تارباخم و یاه  متسیس  یرارطضا  یحالصا و  هناریگشیپ ، یاهرود  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایاپ اه  لنوت  اه  هاگتسیا  لماش  ناسحا  هنایاپ  ات  یزکرم  یوپد  لصاف  دح  زاریش  یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  کی  طخ  ریسم  نزوس  نیشام  گنیلانگیس و 

ناسحا  هنایاپ  یزکرم و  یوپد  یلنوت   ، نایم یاه  تفش  یزکرم   ، لرتنک نامتخاس  نارمچ  دیهش 
لایر  140/050/422/879 دروارب :

هام   12 راک :  ماجنا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابتعا  هام  لقادح 2  یاراد  تاطابترا  هبتر 3  رد  لقادح  هجدوب  همانرب و  نامزاس 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   7/100/000/000 نیمضت : 
هام هس  تاداهنشیپ :  تارابتعا  تدم 

هناخریبد لوا  هقبط  زاریش   ، یرادرهش یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  راگنربخ  نابایخ   :: سردآ سردآ

1456 - 07133922565 :: نفلت :: //:www.setadiran.ir - vendor.shiraz.ir - httpsنفلت تیاسبو تیاسبو
shaffaf.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222060 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  تاسیسات  یزاس  دنمشوه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  6/250/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یرادرهش  یرهش  تامدخ  تنواعم  هرامش 23  هچوک  یدابآ -  سمش  تیآ  نابایخ  ناهفصا -   :: سردآ سردآ

03132241850  - 03132241860  - 03132241870 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه متسیس   متسیس یرارطضا   یرارطضا وو   یحالصا   یحالصا هناریگشیپ ، ، هناریگشیپ یایا   هرود   هرود تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
نامزاس نامزاس کیکی   طخطخ   ریسم   ریسم نزوس   نزوس نیشام   نیشام وو   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس   AFCAFC  وو تارباخم   تارباخم

77

یرادرهش یرادرهش تاسیسات   تاسیسات یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه 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 142 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005166000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221805 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 cisco چیئوس هاگتسد  دیرخ 2  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیحالص دات  یاراد  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  یمامت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 800,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنهرف 28 و30 نیب  گنهرف  – راولب  وجشناد -  راولب  دهشم -  ، 9188986685 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تخادرپ6220736 یاهرازبا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، تیریدم  هب  طوبرم  روما  یراذگاو 
لاس هس  تدم  هب  رایس ) هنایاپ   30.000  ) کینورتکلا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نویساموتا و6221937 دحاو  هژورپ  تهج  سنمیز  دنرب  اب  یکینورتکلا  تازیهجت  دیرخ  یراذگاو 
گنر نلاس  کیتابور 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

c iscocisco  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 142 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/klyy8z2e3hs5d?user=37505&ntc=6221805
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6221805?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یبایزرا اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  هچراپکی  یفیک 

1401/11/08 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 14:00  ات  تیاس  زا   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 14:00  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220073 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 08:00   - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیدجت  ) جیتوگ گان -  کشمر -  ییاتسور  هار  ثادحا  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیدجت  ) تفریج ناتسرهش  ناوضر  ناتسهد  رد  عقاو  ناجیم  یاتسور  هار  ثادحا  لیمکت و 

( دیدجت  ) هیئودراس شخب  ینامیس  هدودحم  نامسآ +  رهب  دابآ  تلود  روحم  ییاتسور  هار  ثادحا  ییاشگزاب و 
( دیدجت ( ) ینف هینبا  یکاخ +  تایلمع  تفریج )  ناتسرهش  میهاربا  غاب  هیئوچراز -  هیئوکشک -  نادراخ -  هنماد  رادگرس -  ییاتسور  هار  لیمکت 

( دیدجت  ) تفریج ناتسرهش  هیئودراس  شخب  نیسح  نیمز  یاتسور  هار  ثادحا  لیمکت و 
بونجرابدور ناتسرهش  ییاثکم  دابآ  دیعس  یکروپ و  دابآ  جات  ییاتسور  یاهروحم  لیمکت 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ... 

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

هداج لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  فلا  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  یناشن  هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا 

سامت 1456 زکرم  :: 03443317523 و  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

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

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

6221744 :: 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

روتارنژ روتارنژ لزید   لزید دیرخ   دیرخ تلافسآ -  -  تلافسآ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ییاتسور -  -  ییاتسور یاهروحم   یاهروحم لیمکت   لیمکت ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار ثادحا   ثادحا وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1010

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

2001001551000243 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221886 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  ناتسرهش  هزوح  رد  لیردراگ ) یزلف (  ظافح  ریمعت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامرک  ناتسرهش  هزوح  رد  لیردراگ ) یزلف (  ظافح  ریمعت  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,270,556,400 یلام :  دروآرب 

لایر   1,513,527,820 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001090320000168 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221892 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم  یکیفارت و  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لیردراگ لیردراگ یزلف (  (  یزلف ظافح   ظافح ریمعت   ریمعت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

تاقلعتم تاقلعتم وو   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 :
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000245 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221894 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب  - ناجریس زاریش و  - ناجریس یاهروحم  رد  یسرجوین )  ) ینتب یکیفارت  هدننکادج  ظافح  بصن  لمح و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سابعردنب  - ناجریس زاریش و  - ناجریس یاهروحم  رد  یسرجوین )  ) ینتب یکیفارت  هدننکادج  ظافح  بصن  لمح و  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
50,170,594,504 یلام :  دروآرب 

لایر   2,508,529,725 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001551000244 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221899 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیزوپماک  سنج  زا  ولبات  هیاپ  ولبات و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تیزوپماک  سنج  زا  ولبات  هیاپ  ولبات و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
50,080,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,504,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروحم اهروحم ردرد   یسرجوین ) ) یسرجوین  ) ) ینتب ینتب یکیفارت   یکیفارت هدننکادج   هدننکادج ظافح   ظافح بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1414

تیزوپماک تیزوپماک سنج   سنج زازا   ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

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

2001090320000170 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221929 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم  نکاما و  یماسا  یاهولبات  بصن  ریمعت و  دیرخ ،  یهدناماس ، هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قطانم روما  یرهش و  تامدخ  تنواعم  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   350,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6221744 شیاپ  زاین  دروم  مزاول  هحفص 9)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رباعم رباعم وو   نکاما   نکاما یماسا   یماسا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت دیرخ ،  ،  دیرخ یهدناماس ، ، یهدناماس هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 142 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9cnb7cjrujfav?user=37505&ntc=6221929
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6221929?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  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 14 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060037000145 زاین :  هرامش 

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   PADVISH یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   Padvish Ultimate شیوداپ هکبش  هخسن  سوریو  یتنآ  ناونع  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ نما  هکبش  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  نما  هدنزاس  عجرم  ناریا 
هتسب 1,050 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 217  05157223514 یگنهامه تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نافابیلاق سدنهم  مناخ   05157221917

9691699967 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ریدغ -  نادیم  دابانگ -  ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57223028-051  ، 57223513-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57227689-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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 20 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هدنورپ  یشکاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000877 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UltimateUltimate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1717

کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 1818
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hpds care  + هناماس یارب 5 حرط  قباطم  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000445 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hpds carehpds care  + + هناماس هناماس 55 یارب   یارب حرط   حرط قباطم   قباطم ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1919
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشاب  یم  تسویپ  هب  دادرارق  ماخ  مرف  مالعتسا و  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000209 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشاب  یم  تسویپ  هب  دادرارق  ماخ  مرف  مالعتسا و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122880-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  یلنسرپ  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005202000378 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میظنت و همانتوعد  قباطم  یاه ب و ج  مانب  لیافود  رد  کرادم  ودانسا  هیلک  تسا  رکذب  مزال  یتسویپ  دانسا  قباطم  یلنسرپ  یاه  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین تاکاپ  یکیزیف  لاسرا  هب  یزاین  تسا  یهیدب  ددرگ  لاسرا  هناماسرد  یکینورتکلا و  یاضماًاحیجرت  هدیدرگ  ءاضما 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   دادرارق   دادرارق ماخ   ماخ مرف   مرف وو   مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 2020

یلنسرپ یلنسرپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا 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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روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  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

6220581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دلج نتم و  یحارط  نیودت و  فیلأت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003159000048 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راشتنا یاه  تیلاعف  ریاسو  همانهاگ  باتک ، راشتنا  سیورس :  مان 

نیودت فیلأت و  1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادک  ره  هب  طوبرم  تاعالطا  ریواصت و  یروآ  عمج  هبحاصم ، نامزاس و  ناگتسشنزاب  زا  رفن  دص  لقادح  اب  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هحفص لقادح 400  اب  یریزو  عطق  رد  نتم  دلج و  یحارط  بلاطم و  نیودت  شیاریو و  نینچمه  و 

( .دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  دارفا  یگنهامه  سامت و  هب  طوبرم  روما  مامت  )

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم ماجنا  دیسر 1401/05/20  رس  103 و  ازخا دک  هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دریذپ

1101004125000016 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/16 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  ماجنا  دیسر 1401/05/20  رس  103 و  ازخا دک  هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ.تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  لاوریاف  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دلج دلج وو   نتم   نتم یحارط   یحارط وو   نیودت   نیودت وو   فیلأت   فیلأت ناونع : : ناونع 2222

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 2323
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درونجب هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفامرن یناسرزورهب  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یزادناهار ، یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004089000078 زاین :  هرامش 

درونجب هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 18 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یتسیاب  یتساوخرد  تمدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9453155111 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  درونجب –  هداج  رتمولیک 4  درونجب –  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221000-058  ، 32201000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32410700-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپت تفه  یرایح  دمحا  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 23 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تاصخشم  اب  هناخوراد  کسویک  ددع  کی 

.هدنشورف هدهع  هب  کینیلک  یلپ  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
ههام ود  تخادرپ 

1101091734000059 زاین :  هرامش 
هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یدوواد مشاهدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  کتید  یتراجت  مان   TOUCH ABNOS T19 INch لدم یسمل  یناسر  عالطا  کسویک  هاگتسد  الاک :  مان 
یمریمس

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

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ تاصخشم  اب  هناخوراد  کسویک  ددع  کی 

.هدنشورف هدهع  هب  کینیلک  یلپ  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
ههام ود  تخادرپ 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسمل یسمل یناسر   یناسر عالطا   عالطا کسویک   کسویک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2525
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ا.ا.ج نهآ  هار  یللملا  نیب  لقن  لمح و  یاه  هفرعت  نیناوق و  تیریدم  هنماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000165 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هموح  یاهراطق  هزیناکم  تیلب  هژورپ  یاههاگتسد  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000166 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنماس هنماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2626

یایا هموح   هموح یاهراطق   یاهراطق هزیناکم   هزیناکم تیلب   تیلب هژورپ   هژورپ یاههاگتسد   یاههاگتسد رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزوح پا  تراتسا  دادیور  یرازگرب  تباب  لایر  غلبم 500/000/000  تکرش  نیا  دروارب  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کینورتکلا قرب 

1101001051000308 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هطسوتم شزومآ  سیورس :  مان 
کینورتکلا قرب  پا  تراتسا  1 دادعت : 

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

تمیق کرادم  ندوب  ربتعمان  ندوب و  صقان  ندرکن  یراذگراب  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  هناماس  رد  زارحا  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  هدننک  نیمات 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک سنسیال 200  اب  شیوداپ  یموب  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094388000022 زاین :  هرامش 

یلام تاعالطا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
طابترا اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یدنب  هتسب  عون   Ultimate DVD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایوپ سراپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا قرب   قرب هزوح   هزوح پاپا   تراتسا   تراتسا دادیور   دادیور یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 2828

ربراک ربراک   2 00200 سنسیال   سنسیال اباب   شیوداپ   شیوداپ یموب   یموب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک یبیرقت 900  لوط  هب  کارا  رهش  یعرف  یلصا و  رباعم  زا  لیابوم  بو و  رتسب  رد  کارا  رهش  یاماروناپ  ریواصت  هئارا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094108000020 زاین :  هرامش 

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

رتمولیک 900 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتمولیک یبیرقت 900  لوط  هب  کارا  رهش  یعرف  یلصا و  رباعم  زا  لیابوم  بو و  رتسب  رد  کارا  رهش  یاماروناپ  ریواصت  هئارا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819794636 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هچرازاب  یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33128109-086  ، 33128120-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33128120-086 :: 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

6220196BMS هچراپکی تراظن  لرتنک و  عماج  هناماس  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت ، تامدخ  هحفص 22)هئارا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6220758 قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   IP رب ینتبم  لرتنک  سسکا  یکینورتکلا  یاهمتسیسلفق  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا رباعم   رباعم زازا   لیابوم   لیابوم وو   بوبو   رتسب   رتسب ردرد   رهش   رهش یاماروناپ   یاماروناپ ریواصت   ریواصت هئارا   هئارا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود و  ددع - ود   FM200 کیتاموتا یزاگ  قیرح  افطا  ددع -  هس  شلبف  ریژآ  - ددع تسیب   Hwsd-01 لدمازگه میس  یب  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میس یب  لرتنک  هاگتسد  ددع 

1101094428000076 زاین :  هرامش 
داباهم یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   VTT60 لدم قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

دشاب هتشاد  روتکاف  سامت م  هرامش  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5913813185 یتسپ :  دک  داباهم ،  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235252-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235252-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودود وو   ددع - - ددع ودود     FM200FM200 کیتاموتا   کیتاموتا یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح افطا   افطا ددع -  -  ددع هسهس   شلبف   شلبف ریژآ   ریژآ -- ددع ددع تسیب   تسیب   Hwsd-0 1Hwsd-0 1 لدمازگه   لدمازگه میس   میس یبیب   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع
میس میس یبیب   لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع

3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا رامآ  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 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق قبط  ناریا  رامآ  زکرم  رد   BMS هچراپکی تراظن  لرتنک و  عماج  هناماس  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت ، تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003013000152 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  لماک و  تسویپ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 
تسا مزال  اروش  زوجم  تسا  لاسکی  دادرارق 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BMSBMS هچراپکی   هچراپکی تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک عماج   عماج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3232

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

6220229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم ات  تاعالطا  لاقتنا  یا و  هداج  یریوصت  تراظن  نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، دیرخ ، مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

1101001423000241 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا لاقتنا   لاقتنا وو   یایا   هداج   هداج یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ارجا ، ، ارجا دیرخ ، ، دیرخ مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( برغ  ) ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 14 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام قرب  عیزوت  هکبش  نویساموتا  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167001023 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/11/11 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816669535 یتسپ :  دک  یزاریش ،  لاصو  نابایخ  یور  هبور  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33405120-011  ، 33393260-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392610-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تازیهجت  دیرخ  تامدخ و  ماجنا  هار و  سیلپ  تباث  یاه  لوکساب  نویساربیلاک  تاریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000380 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیزوت نورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیزوت  نورکیم  یتراجت  مان  راتسا  ینیم  لدم  نیزوت  نورکیم  هدنزاس  عجرم  لوکساب  یلاتیجید  رگناشن  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تازیهجت  دیرخ  تامدخ و  ماجنا  هار و  سیلپ  تباث  یاه  لوکساب  نویساربیلاک  تاریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش نویساموتا   نویساموتا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3434

تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   هار   هار سیلپ   سیلپ تباث   تباث یاه   یاه لوکساب   لوکساب نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 3535

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

6221215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020006000243 زاین :  هرامش 

یزکرم زربلا  گنس  لاغز  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور تخارپ 20 

دک گنسلاغذ ،  تکرش   - تشالآ هداج  رتمولیک 1  هار - سیلپ  یوربور  هوکداوس - روحم   185 روحم   - هوکداوس  - ناردنزام هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4791646498 یتسپ : 

42424008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422590-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنردیفس LED - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنرزبس LED - 2

گنر  یبآ  LED - 3
V/3OAO یرس  DVP-04D-SL هعسوت لوژام  - 4

DOP-TO7 BV شیامن هحفص  - 5
V4/18A1 یرس  DVPO4TC-S امد تراک  - 6

1101001609003704 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6GK1561-1AA00 یتعنص هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 5,009 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  تساوخرد  وزاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد تراک   تراک شیامن -  -  شیامن هحفص   هحفص هعسوت -  -  هعسوت لوژام   لوژام - - LEDLED ناونع : : ناونع 3737

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000738 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   spminstrument هدنزاس عجرم   vc100 لدم  vib checker جنس شاعترا  الاک :  مان 

ددع  3 دادعت : 
عجرم دئوس  هدنزاس  روشک   spm instrument هدنزاس عجرم   intellinova لدم  condmaster ruby رتویپماک رازفا  مرن  هارمه  هب  نیالنآ  رزیالانآ  جنس  شاعترا 

یسراپ  نیون  زوما  تعنص  هدننک  هضرع 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم دئوس   دئوس هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک   spminstrumentspminstrument هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   vc100vc100 لدم   لدم   vib checkervib checker  جنس جنس شاعترا   شاعترا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو یسراپ   یسراپ نیون   نیون زومآ   زومآ تعنص   تعنص

3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F "VOLVO PENTA  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CONTROL UNIT, P/N. 3818237

1101001034006135 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورسخ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   Etatron یتراجت مان   CL(A)-PH-RX-F CONTROL UNIT لدم عیانص  یموومع  تایلمع  تازیهجت  لرتنک  دحاو  الاک :  مان 
بط اسیدم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0130404  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

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

83768220-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیانص عیانص یموومع   یموومع تایلمع   تایلمع تازیهجت   تازیهجت لرتنک   لرتنک دحاو   دحاو ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  رتشیب  تاعالطا  بسک  یمیظنت (  دس  یئوشک  یاه  هچیرد  دنمشوه  لرتنک  یطابترا و  متسیس  یناسر  زورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000209 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم و دانسا و  هئارا  مرتحم و  رظان  دات  هژورپ - نایاپ  زا  سپ  هیوست  تسا .  هدننک  نیمأت  هدهع  رب  اه  هنیزه  یمامت  میرادن  یدقن  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت هسلجتروص  میظنت 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دسدس یئوشک   یئوشک یاه   یاه هچیرد   هچیرد دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک وو   یطابترا   یطابترا متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یتناراگ هناماسردروتکاف - تبث  هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - قیرح ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094336000619 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  رهپس  یتراجت  مان   kg 1 یزلف لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نابآ
لوسپک 1 دادعت : 

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

هدهعرب الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  داتزا  سپ  دادرارق  ساسارب  تخادرپ   - هناماسردروتکاف تبث  ، یتناراگ والاک  تلاصا  ، یگدنیامن همان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نارحب  دحاو  هیدات  زادعب  تابوصم  تاارجا و  هیلک  - شورف زا  سپ  تنامض  تامدخ و  یاراد  - هدننک نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن  - هدننک نیمات 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - یتناراگ یتناراگ هناماسردروتکاف - - هناماسردروتکاف تبث   تبث هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل  - - قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یتناراگ هناماسردروتکاف - تبث  هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - قیرح ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094336000620 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 2 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  داتزا  سپ  دادرارق  ساسارب  تخادرپ   - هناماسردروتکاف تبث  ، یتناراگ والاک  تلاصا  ، یگدنیامن همان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نارحب  دحاو  هیدات  زادعب  تابوصم  تاارجا و  هیلک  - شورف زا  سپ  تنامض  تامدخ و  یاراد  - هدننک نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن  - هدننک نیمات 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراس تمکح  ناتسرامیب   :: 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 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

6220745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا   - modbus ریذپ -  سردآ  لاناک -  ود   i/o سیفرتنیا لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000087 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS یتراجت مان   VMC120 لدم قیرح  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هداد  تدوع  الاک  ، دات مدع  تروص  رد  - ددرگ یراذگراب  تازوجم  کرادم و  - هدنشورف اب  لمح  هیارک  - ناتسرامیب رابنا  لیوحت  - زور تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یحلاص  سدنهم  هرامش 9111285440  اب  زاین  تروص  رد  - دوش

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: 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

 - - یتناراگ یتناراگ هناماسردروتکاف - - هناماسردروتکاف تبث   تبث هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل  - - قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4242

قیرح قیرح مالعا   مالعا سیفرتنیا   سیفرتنیا هلر   هلر لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6220883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  یناشن  شتآ  متسیس  بآ  هدرپ  زاس ، فک  لزان  یگنفت ، شاپ  بآ  لزان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000928 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  شاپ  بآ  رس  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دنیامن رکذ  لوصحم  دنرب  ینف و  تاصخشم 

.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس بآبآ   هدرپ   هدرپ زاس ، ، زاس فکفک   لزان   لزان یگنفت ، ، یگنفت شاپ   شاپ بآبآ   لزان   لزان ناونع : : ناونع 4444
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هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  حرش  هب   co2 زاگ و ردوپ  یناشن  شتآ  یاهلوسپک  یرادهگن  سیورس و  ژراش ،  کیتاتسا ،  وردیه  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101092977000153 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982066-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قباطم  یزاگ  یردوپ و  یتسد  قیرح  افطا  یاهردنلیس  ژراش  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002411 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

یناسحا یاقآ  اب  دیدزاب  یگنهامه و  تهج   - ، دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  لیاف  رد  طیارش  یمامت  اضما  رهم و  ، هعلاطم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09392813531 دامن 33552090 028 –  لصاح  سامت 

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

33335999-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

co2co2 وو   زاگ   زاگ ردوپ   ردوپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ژراش ،  ،  ژراش کیتاتسا ،  ،  کیتاتسا وردیه   وردیه تست   تست ناونع : : ناونع 4545

یزاگ یزاگ وو   یردوپ   یردوپ یتسد   یتسد قیرح   قیرح افطا   افطا یاهردنلیس   یاهردنلیس ژراش   ژراش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4646

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DUCT SMOKE DETECTOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6221326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  قیرح  لامعا  متسیس  یرتاب UPS و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003510 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
موادم اگم  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ابص  یتراجت  مان   AH 100 تیفرظ  V 12 ژاتلو  TELCO 12100 لدم  UPS ژراش لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DUCT SMOKE DETECTORDUCT SMOKE DETECTOR ناونع : : ناونع 4747

قیرح قیرح لامعا   لامعا متسیس   متسیس وو     UPSUPS یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6221443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب دیسررس 1404/3/26- هب  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  هیوست  یتسویپ  تسیل  ربارب  زیربت  نادنز  یتاسیسات  زاین  دروم  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگ  تمیق  هنالاس  دوس  باستحا 

1201091276000165 زاین :  هرامش 
زیربت نادنز  هدننک :  رازگرب 

یراذگ تمیق  هنالاس  دوس  باستحا  نودب  دیسررس 1404/3/26- هب  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  هیوست  یتسویپ  تسیل  ربارب  زیربت  نادنز  یتاسیسات  زاین  دروم  لیاسو  - 
دوشیم هبساحم  هرادا  نیا  طسوت  هنالاس  دوس  ) دوش

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
لماک جیکپ   1 دادعت : 

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

زیربت یزکرم  نادنز  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب  راولب 29  زیربت  رد  لیوحتو  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157713111 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33304061-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325100-041 :: 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

غارچ غارچ وو   ریژآ   ریژآ  - - زاگ زاگ روتکتد   روتکتد  - - یترارح یترارح روتکتد   روتکتد  - - چیوس چیوس هشرپ   هشرپ  - - یقرب یقرب رتولف   رتولف  - - یخیم یخیم میسرس   میسرس  - - رپمآ رپمآ 1010 زویف   زویف  - - لباک لباک میس   میس  - - ریگ ریگ دزد   دزد هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
نادرگ نادرگ

4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ ینامرد و  یاه  شخب  رد  قیرح  افطا  نالعا و  متسیس  یارجا  مالقا و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000260 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ ینامرد و  یاه  شخب  رد  قیرح  افطا  نالعا و  متسیس  یارجا  مالقا و  نیمات  - 
دشاب  Tele data one دنرب اب  یلبق  لناپ  هب  لاصتا  لباق  ریذپ و  سردآ  یداهنشیپ  دنرب 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگ رارق  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ینف  رتفد  یناشن و  شتآ  نامزاس  دات  دروم  دیاب  راک  یارجا  مالقا و  دنرب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیدزاب  مرف  لیمکت  لحم و  زا  دیدزاب  هیلوا  یلصا و  زاین  شیپ  - 2

لحم  رد  هدنشورف  طسوت  لیوحت  -3
یلام روما  تنامض  اب  راد  تدم  تخادرپ  - 4

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   ینامرد   ینامرد یاه   یاه شخب   شخب ردرد   قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک 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 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش لاسرا  هنومن  ندش  هدنرب  تروصرددشابیم  هباشم  دک  ناریا  ددع  لانیجوا 100 یدود  1260prella روتکتد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000205 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   IR24-PC لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیجروا لانیجروا یدود   یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

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

6221738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا.تسویپ  دادرارق  اب  قباطم  هبعش  تاناما  قودنص  رطخ  مالعا  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا تکرش  کرادم  ینف و  تادنتسم.هباشم 

1101001017000743 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARADOX یتراجت مان   DM60-950 لدم رطخ  مالعا  رادشه  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روبص یاقآ  علطم  سانشراک  .دشاب  یم  یمازلا  دادرارق  عوضوم  اب  طبترم  یراک  قباوس  رب  لاد  کرادم  یداهنشیپ و  تازیهجت  ینف  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64573103

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاگ6220048 قیرح  افطا  ددع -  هس  شلبف  ریژآ  - ددع تسیب   Hwsd-01 لدمازگه میس  یب  روتکتد 
میس یب  لرتنک  هاگتسد  ددع  ود  و  ددع - ود   FM200 کیتاموتا

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هبعش هبعش تاناما   تاناما قودنص   قودنص رطخ   رطخ مالعا   مالعا هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2  ) یداتس تارادا  یزکرم و  نامتخاس  تنرتنیا  سیورس  دناب و  یانهپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000164 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: 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

6220184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  الاک  لیوحت  هاگتسد  صوصخم  یاف  یاو  لگناد  هارمه  هب   OPTOMA X400 LVE روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000343 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   p9 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  لحمرد و  الاک  لیوحت  ودیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 22  ) ) یداتس یداتس تارادا   تارادا وو   یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس وو   دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

یاف یاف یاو   یاو لگناد   لگناد هارمه   هارمه هبهب   روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا .تسویپ  لیاف  دادعت  حرش و  هب  هکبش  تازهیجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091593000014 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدومن و  رهم  اضما و  لیمکت ، ار  تسویپ  لیاف  افطل  یمارگ  هدننک  نیمات  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  لیاف  حرش  هب  هکبش  تاریهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  خساپ  صقان  یاه  تساوخرد  هب  .دشاب  یم  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  .دامن  یراذگراب  هناماس 

3818759375 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  هاگشناد  ملعم  کرهش  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33441168-086  ، 33665988-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672006-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WS-C3560G-24PS-SWS-C3560G-24PS-S لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5555
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یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  دحاو  تساوخرد  هب  یرتویپماک  هکبش  تروپ  چیئوس 24 هاگتسد  دیرخ 5  تهج * :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005452000025 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750V2-24TS-S لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم رادیرخ )  یتسویپ  کرادم   ) تمسق هب  الاک  قیقد  تاصخشم  تفایرد  تهج  اذل  دشاب .  یم  رظن  دروم  یالاک  هباشم   ، یمالعا دک  ناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ . 

.دشاب یم  یمازلا  ناگدننک  نیمات  یوس  زا  روتکاف  شیپ  هئارا  * 

3133815476 یتسپ :  دک  هقطنم 9 ،  یرادرهش  یوربور  - دابآ تلود  هار  راهچ  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32735184-026  ، 32757109-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735184-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف دحاو   دحاو تساوخرد   تساوخرد هبهب   یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش تروپ   تروپ چیئوس  2424 چیئوس هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : * * ناونع 5656

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

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

زا 142 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qs8f2hndadf3x?user=37505&ntc=6220299
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6220299?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  وکسیس  چیوس  لاسرا  هیهت و  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000132 زاین :  هرامش 

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

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  همیب  یتارباخم  ریغ   APN هکبش طابترا  دناب  یانهپ  تازیهجت و  نیمأت  ، تخاسریز یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000174 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 24 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5757

یتارباخم یتارباخم ریغ   ریغ   APNAPN  هکبش هکبش طابترا   طابترا دناب   دناب یانهپ   یانهپ وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت تخاسریز ، ، تخاسریز یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 5858
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قباطم   - SFP هارمه هب  یرونربیف  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003250 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هعلاطم  تقد  هب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف 

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

61670139-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SFPSFP  هارمه هارمه هبهب   یرونربیف   یرونربیف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 5959
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نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گیگ هد  لوژام  هارمهب  وکسیس  ود  ره  ربیف  اتید و  چیئوس  ربیف و  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001106000146 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   nexus لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

تاطابترا نارون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   2960S-24TD-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
رادیاپ

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناجیابرذآ زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم یرتویپماک  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

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

هدافتسا یعوجرم و  بارخ و  یالاک  تیلوئسم  .دشاب  ینابیتشپ  تامدخ  یتناراگ و  دشاب و  هدشن  هدافتسا  هدوب و  دنبکا  ون و  تسیاب  یم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  هدنشورف و  اب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  تکرش  هدهع  رب  هقرفتم  هدش و 

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گیگ گیگ هدهد   لوژام   لوژام هارمهب   هارمهب وکسیس   وکسیس ودود   رهره   ربیف   ربیف وو   اتید   اتید چیئوس   چیئوس وو   ربیف   ربیف چوس   چوس ناونع : : ناونع 6060
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هاشنامرک یتعنص  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادرگدوخ  هاگباوخ  رد 3  تنرتنیا  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گم دناب 50  یانهپ 
گم دناب 40  یانهپ 

09122593744: سامت هرامش  گم  دناب 30  یانهپ 
1101003989000033 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادرگدوخ  هاگباوخ  رد 3  تنرتنیا  سیورس  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
گم دناب 50  یانهپ  سرگاز 1 : 
زاف 2  نایگنهرف  سرگاز 2:

گم دناب 40  یانهپ 
ناراب رختسا  یناقوف   : نوتسیب

09122593744: سامت هرامش  گم  دناب 30  یانهپ 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ینابیتشپ  تامدخ  یزادنا و  هار  بصن و 

6717863766 یتسپ :  دک  یتعنص ،  هاگشناد   ینیمخ - ماما  هارگرزب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38305001-083  ، 38305000-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38305006-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

خخ هاگباوخ   هاگباوخ ردرد  33   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6161

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

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

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

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

6220646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(310Mbps/310Mbps  ) هاگشناد تنرتنیا  نراقتم  دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000501 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  هب  عاجرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 310310 Mbps/310MbpsMbps/310Mbps  ) ) هاگشناد هاگشناد تنرتنیا   تنرتنیا نراقتم   نراقتم دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6220717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یروبصدیهش   - یزکرم یاخ  نامتخاس  نیب  طابترا  یرارقرب  یارب  ییویدار  کنیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000241 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس نیب   نیب طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب یارب   یارب ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6220732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رتویپماک  یبناج  تازیهجت   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000340 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  -

تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ ودود     KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6464

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

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

6220747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   FORTIGATE 1500D ددع کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002409 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنوامد نارتسگ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FG-50B لدم  Fortigate هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  این  نیگرگ  یاقآ  اب 88115345  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلاروتکاف شیپ  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف

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

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تروپ تروپ و 12  وکسیس 24  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000409 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  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 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  یتساوخرد  یاهچوس  تاصخشم  هدوب و  هباشم  یمالعا  یاهدک  ناریا  مارتحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تروپ .تروپ   1212 وو   تروپ   تروپ وکسیس  2424   وکسیس هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 6666
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6220809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004351000044 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  رهم  تالاصتا  یروانف  رتسگ  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   SAMA یتراجت مان   LOS لدم  GHZ 5/8 سناکرف یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریااص  تارباخم  عیانص 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دشابیم یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تازیهجت  ینف  طیارش  زاین و  دادعت  ییویدار ،  هکبش  تازیهجت 
.دشابیم راتخم  اهتساوخرد  در  ای  لوبق  رد  کناب 

5615784835 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33263318-045  ، 33727286-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33727286-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6767
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6220852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  دادعت  تاصخشم و  ( هیدهم  ) یطابترا هعسوت  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000230 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   42C5302 لدم چیئوس  یطابترا  تراک  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یتورم  یاقآ   09123252749

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

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6220922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیومت  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   . دشابیم یدقن  دیرخ   . تسویپ تسیل  قبط  یرادا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003605000046 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

ملق  12 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . ناگزمره لاوحا  تبث  لک  هرادا  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919716631 یتسپ :  دک  ییاتسور ،  افبآ  بنج  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33353677-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458000-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطابترا یطابترا هعسوت   هعسوت تراک   تراک ناونع : : ناونع 6868

یرادا یرادا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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یبونج سرگاز  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون 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

6221194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم سلریاو  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001609 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

LHG5 لدم کیتورکیم  سلریاو  ویدار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هلاسکی  یبتک  یتناراگ 

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

33340091-073  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6221324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000168 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  لدم 4900  رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ول هدنباضر  سدنهم  سامت 09127552272  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501000-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7070

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7171
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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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  ییویدار  کنیل  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000699 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راکیاپ یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PKB-RL3 لدم  w 1 ناوت  GHz 5/85-5/725 سناکرف ییویدار  کنیل  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

ناگرگ تشد  ناینب  راکیاپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناگرگ  تشد  ناینب 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار کنیل   کنیل میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 7272
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  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 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SWITCH NETWORK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000628 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-401UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  اضاقت  مالقا  حرش  تسین .  زاین  دروم  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SWITCH NETWORKSWITCH NETWORK ناونع : : ناونع 7373

تخادرپ.ددرگیم تخادرپ.ددرگیم لاطبا   لاطبا تسویپ   تسویپ لیافدقاف   لیافدقاف مالعتسا   مالعتسا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت -- هروظنمدنچ هروظنمدنچ ناونع : : ناونع
هباشمدکناریا.زور هباشمدکناریا.زور 7575

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 142 ھحفص 57 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zf77kx2j6gs9c?user=37505&ntc=6221386
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6221386?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخادرپ.ددرگیم لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  هکبش  تازیهجت  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشمدکناریا.زور 75

1101000060000700 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SR2024C لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 23 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SR2024 لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SR224 لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  قودنص   :: 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

6221508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24T-S لدم هنایار  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092623000011 زاین :  هرامش 

روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  قودنص  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24T-S لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439634653 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  مجنپ - خ  دمحا - لآ  لالج  زا  رتالاب  دابآریما -) ) یلامش رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82161177-021  ، 82161000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88003981-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  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 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

6221549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/https://tosinso.com تیاس تسویپ -  لیاف  تاصخشماب  قباطم  تینما  هکبش و  یاه  هرود  یشزومآ  ید  یس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیرخ عجرم  )

1101004068000278 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 
رازفا مرن  10 دادعت : 

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

الاک - یراک زور  یدقن 10  هیوست   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  -- ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین رظن  دم  نیالنآ  شزومآ  - ددرگ هئارا  یتسیاب  یشزومآ  ید  یس  طقف  /- https://tosinso.com تیاس دیرخ  عجرم  - تسویپ تاصخشم  اب  قباطم 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCOCISCO یتراجت   یتراجت مان   مان   WS-C3850-24T-SWS-C3850-24T-S لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7575

تینما تینما وو   هکبش   هکبش یاه   یاه هرود   هرود یشزومآ   یشزومآ یدید   یسیس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6221585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ یتسد و  میس  یب  لاتیجید -  هدننک  رارکت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000287 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ رتسگ  اضف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ICOM یتراجت مان   IC-F5400D لدم ییوردوخ  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

KENWOOD هدنزاس عجرم   KENWOOD یتراجت مان   NX-3220 لدم  W 5 ناوت  Mhz 174-136 سناکرف ییویدار  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
سراپ جوم  راشتنا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هنازرف نازاس  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   MOTOROLA هدنزاس عجرم   XIR R8200 لدم  MHz 174-136 سناکرف یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و 
ای 219 یلخاد 203   025-37780426 سامت :  نفلت 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ وو   یتسد   یتسد میس   میس یبیب   لاتیجید -  -  لاتیجید هدننک   هدننک رارکت   رارکت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  قودنص   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092623000012 زاین :  هرامش 

روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  قودنص  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439634653 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  مجنپ - خ  دمحا - لآ  لالج  زا  رتالاب  دابآریما -) ) یلامش رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82161177-021  ، 82161000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88003981-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب 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

6221735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

single mode g655 fojikora لدم رتم  دودح 8000 گنر  زبس  راون  اب  nz رک یرون 12 لباک  هرقرقود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002407 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هرقرق 2 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

دوش ظاحل  رظن  دروم  تسویپ  ینف  تاصخشم  تیاعر  تمیق  داهنشیپرد  - 3

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

38271110-081  ، 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

CISCOCISCO یتراجت   یتراجت مان   مان   WS-C2960 -24TC-LWS-C2960 -24TC-L لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878

گنر گنر زبس   زبس راون   راون اباب   nznz  رکرک 1212 یرون   یرون لباک   لباک هرقرقود   هرقرقود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون 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

6221978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000711 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC L100 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   BC-TRA لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

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

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   BC-TRF لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KOMATSU هدنزاس عجرم   WA470-1 ردول روتوم  یرطاب  دربراک  هعطق  عون  تسب  الاک :  مان 
ددع 44 دادعت : 

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

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

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یریوصت6220229 تراظن  نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، دیرخ ، مالعتسا  دیدجت 
تاعالطا لاقتنا  یا و  هداج 

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6220377hpds care  + هناماس یارب 5 حرط  قباطم  ینابیتشپ  هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوش6220383 هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشاب  یم  تسویپ  هب  دادرارق  ماخ  مرف  مالعتسا و  هحفص 13)طیارش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6220647 هاگتسد  هحفص 13)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ردول ردول روتوم   روتوم یرطاب   یرطاب دربراک   دربراک هعطق   هعطق عون   عون تسب   تسب  -  - USBUSB  لباک لباک یساکع -  -  یساکع نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 8080

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

رازفا6220695 مرن  یناسر  زور  هب  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یزادنا ، هار  هحفص 13)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنماس6221106 ینابیتشپ  هحفص 13)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاناک6221208 هکبش 32  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هحفص 79)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کسید6221575 دراه  - شخپ طبض و  هاگتسد  هکبش - اتید  چیئوس  - تباث ماد  هتسب  رادم  نیبرود 
لانرتنیا

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  چنیا  یتعنص 55  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000222 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   in 65 زیاس  650TS-2 لدم  LCD رگشیامن الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج -4 دشابیم یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یراذگراب  اضما و  رهم  لیمکت  -3 دشابیم زیربت  هاگدورف  لیوحت  -2 دشابیم هباشم  هدش  هیارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یرادا  تاعاس  رد  هرامش 04141998100 اب  رتشیب  تاعالطا  بسک 

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5555 یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 8181

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 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

6220714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ   . دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل.راظتن  نلاس  یهد  تبون  روتینام   . هدش هدافتسا  هباشم  دکناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب 

1101091169000127 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هرامش.دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ   . دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل.راظتنا  نلاس  یهد  تبون  روتینام   . هدش هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  زکرم  لحم  ات  الاک  لمح  یگنهامه 09169076914 تهج  سانشراک 

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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

یتعنص6221215 هحفص 22)رگشیامن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راظتنا راظتنا نلاس   نلاس یهد   یهد تبون   تبون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8282
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6220285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154617 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
faac b680h یرتم یا 8  هفرح  یا  هلیم  دنبهار  یهگآ :  ناونع 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدرس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دیرخ  ءارجا و  بصن و  اه  هنیزه  هیلکددع  دادعت 5 هب   DH-SD49225XB-HNR لدم اوهاد  ماددیپسا  یکیفارت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  اه  هنیمز  همه 

1101005977000158 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب اه  هنیمز  همه  رد  دیرخ  ءارجا و  بصن و  اه  هنیزه  هیلکددع  دادعت 5 هب   DH-SD49225XB-HNR لدم اوهاد  ماددیپسا  یکیفارت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف 

5961744145 یتسپ :  دک  تشدرس ،  یرادرهش  روپ  یلع  دیهش  نابایخ  تشدرس  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44329092-044  ، 44322005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44322997-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

faac faac b680hb680h یرتم   یرتم   88 یایا   هفرح   هفرح یایا   هلیم   هلیم دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8383

همه همه ردرد   دیرخ   دیرخ وو   ءارجا   ءارجا وو   بصن   بصن اهاه   هنیزه   هنیزه هیلکددع   هیلکددع 55 دادعت   دادعت هبهب     DH-SD49225XB-HNRDH-SD49225XB-HNR لدم   لدم اوهاد   اوهاد ماددیپسا   ماددیپسا یکیفارت   یکیفارت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب اهاه   هنیمز   هنیمز

8484
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6220388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب یزادنا  هارو  تست  بصن  یحارطرغت  لماش  هطخود  حرط  یاتساررد  لینبآ  هاگتسیا  یکیرتکلا  میالع  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسادانسا

1101001494000242 زاین :  هرامش 
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا میالع   میالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 8585
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جومروخ یرادرهش   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  طیارش  قبط  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  تاصخشم 

ددرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101050079000283 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روشک نارادهار  ینواعت  یا  هناخ  هس   LED ییامنهار غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  طیارش  قبط  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  تاصخشم 

ددرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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تشدافص یرادرهش   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یمچرپ  ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  یفرصم  مالقا  هیهت 

1101095653000061 زاین :  هرامش 
تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شلات ربارت  ورشیپ  یتامدخ  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  رهش  یتراجت  مان   M700 لدم  33x80 cm زیاس یلیطتسم  لکش  رباعم  یماسا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

یتسویپ تاصخشم  قبط  یمچرپ  ولبات  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  یفرصم  مالقا  هیهت 

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدافص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمراف یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 * دشابیم مالعتسا  گرب  کالم  یزیما * گنرو  هیهت  ولبات  بصنو  هیهت  هاکتعرس  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096211000009 زاین :  هرامش 

دهشم ناتسرهش  دمراف   / همرپ یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 300 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * دشابیم مالعتسا  گرب  کالم  یزیما * گنرو  هیهت  ولبات  بصنو  هیهت  هاکتعرس  ثادحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137734599 یتسپ :  دک  دمراف ،  یاتسور  .ناکدابت  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605083-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32605083-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمچرپ یمچرپ ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

یزیمآ یزیمآ گنر   گنر وو   هیهت   هیهت ولبات -  -  ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هاکتعرس - - هاکتعرس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 8888

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاکتعرس  یزیمآ  گنر  - هاکتعرس ولبات  بصن  هیهت و  - یرتم یسوق 5/4  هاکتعرس  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095802000003 زاین :  هرامش 

دهشم ناتسرهش  یزکرم  شخب  اواپ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم  450 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

دهشم یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دجسم ،  بنج  ناقهد 3 -  ناقهد -  نابایخ  اواپ  یاتسور  ینیوآ 59 -  ینیوآ -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9359194916

32190040-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190040-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

....تسویپ تسیل  قباطم  یزاس  ریز  اب  ( هتسجرب فورح   ) لنچ / هرادا بردرس  ولیات  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003343000170 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cm 75 زیاس دیفس  زبس و  گنر  هریاد  لکش  هلاس  رمع 7  اب  گنربش  تعرس  تیدودحم  عفر  یلیر  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

09382643054 سانشراک / دشاب مزال  یانشور  یاراد  / تسا هباشم  دک  / دشابیم تسویپ  تسیل  قبط  الاک  \-  09132057161  . زادرپ راک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169653848 یتسپ :  دک  رگراک ،  بیرج خ  رازه  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6693159-0313  ، 36693159-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36693159-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاکتعرس هاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر -- هاکتعرس هاکتعرس ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت -- یرتم یرتم یسوق  5/45/4   یسوق هاکتعرس   هاکتعرس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 8989

یزاس یزاس ریز   ریز اباب   (( هتسجرب هتسجرب فورح   فورح  ) ) لنچ لنچ // هرادا هرادا بردرس   بردرس ولیات   ولیات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ) هار ریذپ  بیسآ  ناربراک  ینمیا  ءاقترا  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج  هطوبرم  تاقلعتم  مئالع و  هیهت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ هیهت  تسویپ  لیاف  تاصخشم 

1101001423000242 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0504004302   90x90 cm داعبا  m 4 عافترا یلیفورپ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158510 هرامشاب  هداز  فرشا  سدنهم  مناخ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک ینمیا   ینمیا ءاقترا   ءاقترا هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   مئالع   مئالع هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یروف / لیوحت  تسویپ / ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  هناوتسا )  / طورخم / ریگ تعرس  نابایخ ( ینمیا  تازیهجت  متیآ   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامود هیوست  دوش / همیمض  روتکاف 

1101093035000888 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس ورملاس   cm 5 عافترا  90x33 cm زیاس ینلیتا  یلپ  رون  سکلفر  تیلباقاب  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 450 دادعت : 

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

لمح هنیزه  یروف / لیوحت  تسویپ / ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  هناوتسا )  / طورخم / ریگ تعرس  نابایخ ( ینمیا  تازیهجت  متیآ   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / ههامود هیوست  هدنشورفاب /

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ینلیتا ینلیتا یلپ   یلپ رون   رون سکلفر   سکلفر تیلباقاب   تیلباقاب ینابایخ   ینابایخ ریگ   ریگ تعرس   تعرس  ) ) نابایخ نابایخ ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت متیآ   متیآ   33 ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  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 11 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6222070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف هدرن  یکیزیف و  عناوم  لپ ، بصن  نویسادنوف و  یارجا  لمح ، یزیمآ ، گنر  تخاس ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000037 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6222099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقفاب یعناق  دومحم  نایاپ 14011115 - عورش 14011105 - هلاقن - همست  رتم  دیرخ 200  ددجم  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیما دیعس  - 14011110 - 14011105 دش - دیدجت  ) دادعت تسویپ و  تاصخشم  قبط  سکناک  - 

یقفاب یعناق  دومحم  - emalub l- 1401110514011108 سیرگ هکشب  کی  دیرخ  - 
ینیما دیعس  - 14011111 - 14011105 دادعت - تاصخشم و  قبط  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  - 

....ینیما دیعس  - 14011111 - 14011105 دادعت - تاصخشم و  قبط  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  ولبات  - 

:: 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

یزلف یزلف هدرن   هدرن وو   یکیزیف   یکیزیف عناوم   عناوم لپلپ ، ، بصن   بصن وو   نویسادنوف   نویسادنوف یارجا   یارجا لمح ، ، لمح یزیمآ ، ، یزیمآ گنر   گنر تخاس ، ، تخاس هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 9393

 - - یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ولبات   ولبات یگدننار -  -  یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع سیرگ -  -  سیرگ هکشب   هکشب کیکی   دیرخ   دیرخ سکناک -  -  سکناک هلاقن - - هلاقن همست   همست رتم   رتم   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دضدض قرو   قرو نهآ   نهآ کیلوردیه -  -  کیلوردیه کجکج   درگ -  -  درگ ینتب   ینتب ریت   ریت راهم -  -  راهم هحفص   هحفص مرآ ،  ،  مرآ سارک   سارک لباک -  -  لباک یریوصت ،  ،  یریوصت نوفیآ   نوفیآ یعمش ،  ،  یعمش پمال   پمال ویتوموکل -  -  ویتوموکل یرطاب   یرطاب

شیاس شیاس

9494
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 142 ھحفص 72 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q3t5qeppzk24d?user=37505&ntc=6222070
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6222070?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bmt69ssnc9p8r?user=37505&ntc=6222099
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6222099?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا رامآ  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 16 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط  ناریا  رامآ  زکرم  رد  هدش  بصن  ددرت  لرتنک  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003013000153 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  لماک  تقد و  هب  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 

تسا مزال  اروش  زوجم  هدوب و  لاسکی  دادرارق 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: 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

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط ناریا   ناریا رامآ   رامآ زکرم   زکرم ردرد   هدش   هدش بصن   بصن ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف 5 زا  سپ  تامدخ  هلاس و  یتناراگ 1  یاراد  رورس  قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   IP رب ینتبم  لرتنک  سسکا  یکینورتکلا  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تسویپ  لیاف  طیارش  اب  قبطنم  الماک  هلاس 

1101005465000059 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALEL-HM6001 لدم تشگنارثا  دک و  تراک و  ریذپ  هعسوت  دنمشوه  یکینورتکلا  لفق  الاک :  مان 
سوت تعنص  نوتلآ 

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

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب قبطنم  الماک  هلاس  شورف 5  زا  سپ  تامدخ  هلاس و  یتناراگ 1  یاراد  رورس  قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   IP رب ینتبم  لرتنک  سسکا  یکینورتکلا  لفق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش تسویپ  لیاف  طیارش 

3414763147 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  یزار  ناتسرامیب  یبونج  علض  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230694-028  ، 33699101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351110-028 :: 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

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 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

6220759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس قاتا   قاتا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک یارب   یارب   IPIP ربرب ینتبم   ینتبم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق ناونع : : ناونع 9696

130130 x800x4000  cmx800x4000  cm  زیاس زیاس یپوکسلت   یپوکسلت کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   یقرب -  -  یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یقرب  برد  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000695 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 3000   130x800x4000 cm زیاس یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 4000   130x800x4000 cm زیاس یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 5000   130x800x4000 cm زیاس یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

رذآ تعنص  جامآ  هدننک  هضرع  عجرم   3x3 m داعبا یا  هشیش  سنج  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

درف نادواج  لوسر  هدننک  هضرع  عجرم  لبال  یتراجت  مان   IMEN8900 لدم  m 2/2×4 داعبا هشیش  موینیمولآ و  سنج  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  تالآ  نهآ  - هروظنمدنچ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هناماس  هیلکاب  قابطنا  هاگتسد  کی  دادعت  RCX923 لدم نیب  مابددرت  لرتنکدنبهار  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض  درادناتسا  یلصا  تیوه  صیخشت 

1101091936000747 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ناکما هنعرس  وزاب 2 تکرح  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  هیهت  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک بصن  زا  سپ  هام  یتخادرپ 3 هلاس  شورف 10 زا  سپ  تامدخو  هلاس  کی  یتناراگ  ینوزلح  سکبریگ  اب  کیناکم  ورتکلا  متسیس  یاراد  هجرد  وزاب 90 ندشزاب 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

نیب نیب ماب   ماب ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک دنبهار   دنبهار یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9898
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یتناراگ هناماسردروتکاف - تبث  هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - یقرب برد  لنپ  لرتنک  سکاب و  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094336000621 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
درف نادواج  لوسر  هدننک  هضرع  عجرم  اتب  هدنزاس  عجرم  اتب  یتراجت  مان  لدم 2007  کیتاموتا  کج  برد و  دربراک  ییوشک  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هدننک نیمات  هدهعرب  الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  داتزا  سپ  ههام  تخادرپ 2  - هناماسردروتکاف تبث  ، یتناراگ والاک  تلاصا  ، یگدنیامن همان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم قرب  سانشراک  هیدات  زادعب  تابوصم  تاارجا و  هیلک  - شورف زا  سپ  تنامض  تامدخ و  یاراد  - هدننک نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: 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

نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: 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

6221101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000305 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارو بصنو  لمح  هنیزه  / دوش یم  هداد  تدوع  دشابن  یفیک  رظاندات  دروم  یفیکرظن  زا   / یناریا طقف  الاک  دوش  یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نادابآ  ای  زاوهارد  شورف  زا  سپ  تامدخ  هدنیامن  یاراد  هدننک  نیمات  / یزادنا هارو  بصنزا  دعب  هامکی  تخادرپ  هدننک / نیمات  هدهعب  یزادنا 

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب برد   برد لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک وو   سکاب   سکاب لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 9999

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 142 ھحفص 77 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dhqgzwca3m8jf?user=37505&ntc=6221020
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6221020?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ebq6pfhka2rd2?user=37505&ntc=6221101
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6221101?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000060 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبیرقت ژارتم  .دوب  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دادرارق  یط  یعامتجا و ...  نیمات  همیب  یاصافم  لقن و  لمح و  زا  معا  یبناج  یاه  هنیزه  ریاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تیریدم  رد  دوجوم  ییارجا  یاه  هشقن  تازج  دادرارق و  دافم  هعلاطم  لحم ، زا  دیدزاب  هدوب و 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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

6221492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000112 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب هناماس  رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  امتح  .یتسویپ  لیاف  اب  قباطم.یقرب  هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 10 110 1

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6221611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000748 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNM لدم دنلب  یا  هشیش  ینایم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اناوت 09173023164-07132142545 یلع  یاقآ  تسارح : سانشراک  نایمیحر 07132142688  یاقآ  : تاکرادت سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد تسویپ 

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا 

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6220285faac b680h یرتم یا 8  هفرح  یا  هلیم  هحفص 64)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هشیش   هشیش ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 103103

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

6220155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020006000241 زاین :  هرامش 

یزکرم زربلا  گنس  لاغز  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور تخادرپ 20 

دک گنسلاغذ ،  تکرش   - تشالآ هداج  رتمولیک 1  هار - سیلپ  یوربور  هوکداوس - روحم   185 روحم   - هوکداوس  - ناردنزام هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4791646498 یتسپ : 

42424008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422590-011 :: 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

ناتسلگ ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sm-xvn21601h5 لدم نارامیس  لاناک  طبض 16  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003515000004 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  رزخ  تعنص  نانط  هدنزاس  عجرم   N16CH1-4KTONDAR لدم  4K ینابیتشپ اب  لاناک  هکبش 16 تحت   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

رزخ تعنص  نانط 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

sm-xvn21601h5 لدم نارامیس  لاناک  طبض 16  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918937315 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  - یرادا تیاس  - جیسب نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480215-017  ، 32480201-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480204-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

نارامیس نارامیس لاناک   لاناک   1616 طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 105105
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن 1401 یاه  کنیل  نیبرود و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000263 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: 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

1401140 1 یتراظن   یتراظن یاه   یاه کنیل   کنیل وو   نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 106106
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ناتسلگ ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناژوف لاناک  طبض 16  هاگتسد   3 ناژوف سکیپ  اگم  ماد 4  یپ  یا  نیبرود  ناژوف 2 لسکیپ  اگم  تلاب 5 یپ  یا  نیبرود   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003515000006 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  رزخ  تعنص  نانط  هدنزاس  عجرم   N16CH1-4KTONDAR لدم  4K ینابیتشپ اب  لاناک  هکبش 16 تحت   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

رزخ تعنص  نانط 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نژنش  NVC9ID50S لدم ارمک  یپ  یآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   CP-CAM-C لدم نوف  یپ  یآ  هعطق  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  هب  ناژوف  لاناک  طبض 16  هاگتسد   3 ناژوف سکیپ  اگم  ماد 4  یپ  یا  نیبرود  ناژوف 2 لسکیپ  اگم  تلاب 5 یپ  یا  نیبرود   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918937315 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  - یرادا تیاس  - جیسب نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480215-017  ، 32480201-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480204-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناژوف ناژوف لاناک   لاناک   1616 طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد   33 ناژوف ناژوف سکیپ   سکیپ اگم   اگم   44 ماد   ماد یپیپ   یایا   نیبرود   نیبرود 22 ناژوف   ناژوف لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم 55 تلاب   تلاب یپیپ   یایا   نیبرود   نیبرود   11 ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6221208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  .دشاب ( یم  رظان  دنرب  داتدروم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005928000010 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  نیرفآ  نما  یتراجت  مان   NVR-3221A-H2 لدم هلاناک  هکبش 32  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هوژپ هدنیآ  نانیرفآ  نما  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

( تسویپ لیاف  قبط  .دشاب ( یم  رظان  دنرب  داتدروم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931144661 یتسپ :  دک  اه ،  هناخباتک  لک  هرادا  سدقم  عافد  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223295-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223294-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000310 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخو  تنامض  یارادالاک  دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  لاطبا  تسویپ  لیاف  اب  ریاغم  داهنشیپ   / یفیک رظانداتو  الاک  لاسرا  زا  دعب  هامکی  تخادرپ  تدم 

سامت 09362876063 هرامش 

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک   3232 هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ریوصت   ریوصت وو   توص   توص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 108108

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 23  هب  تسویپ  لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هتسب  رادم  نیبرود  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090878000101 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 23 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هطوبرم 2 سانشراک  دات  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  دهشم و  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  رابنا  برد  ناگیار  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185684538 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  بنج  دابانس -  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38450014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38415222-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد دادعت  2323   دادعت هبهب   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشش 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 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یریوصت ،  تراظن  هناماس  یاهیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000446 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-WR1500S لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا نیسح  هدننک  هضرع 
ددع 28 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: 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 تراظن   تراظن هناماس   هناماس یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 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

6221467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001610 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  .2

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

33340091-073  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1121 12

لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه -- شخپ شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد هکبش - - هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- تباث تباث ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 113113
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کالم تیاس  دیرخ  تسیل  رد  هدش  دیق  تاصخشم  تسا و  تسویپ  لیافرد  هدش  دیق  تاصخشم  ساسا  رب  افرص  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمن

1101003350000035 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 68 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-NF284E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 72 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نانیرفآ ون  نایرآ  یناگرزاب  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   V5413-A3024SB لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

یتعفر ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   Bmn_3200_HD8 لدم لاناک   NVR 32 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR32-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   XVR4116 لدم  XVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 9 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP616EB لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

دشابیمن .  کالم  تیاس  دیرخ  تسیل  رد  هدش  دیق  تاصخشم  تسا و  تسویپ  لیافرد  هدش  دیق  تاصخشم  ساسا  رب  افرص  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح یگنهامه 09132831773  ناهفصا /  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  برد  ناگیار  لیوحت 

8163674451 یتسپ :  دک  هام پ 21 ،  تسب  نب  نواعت -  لک  هرادا  بنج  هناخ -  هنیئآراولب   - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6674481-031  ، 36674481-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36670051-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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کارا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UNV IPC328LR3 - DVSPF28 - F لدم هاگتسد  هد   8MP هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دکناریا 

1101004598000175 زاین :  هرامش 
کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کاریژآ هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   IP Super starlight 8MP AHP-IPBS8001 لدم  IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
سراپ دنمشوه 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یریگیپ  لباق  یرادباسح  زا  رادرب  هرهب  دحاو  دیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

البرک  راولب  یادتبا  تشدرس –  کارا –  هاگشناد  رد  یتساوخرد  مالقا  لیوحت  لحم 
دشاب .  یم 

 . تسا الاک  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621682-086  ، 32621530-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا   UNV IPC328LR3 -  DVSPF28 -  FUNV IPC328LR3 -  DVSPF28 -  F لدم   لدم هاگتسد   هاگتسد هدهد     88 MPMP  هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1141 14
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR یریوصت یتراظن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000155 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

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

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

قح دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712113 و  یرفعج : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

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

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: 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

NVRNVR یریوصت   یریوصت یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  مرف  ساسارب  " اقیقد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003497000055 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ایسآ جنرت  شون  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   STARLINE یتراجت مان   FX7500 لدم وردوخ  لماک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

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

تسویپ مرف  ساسارب  " اقیقد دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یزاسرهش -  نکسم و  نامزاس  یوربور  یردیح -  ..ا  تیآ  نابایخ   . مالیا مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931965611

33334162-084  ، 33337599-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331498-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ لماک   لماک ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

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

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

6221847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرک  رپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - یریوصت شیاپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000001123 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32318617-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک 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 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  ددع  لانیجروا 50 DG85 زاب طیحم  یکینورتکلا  مشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001024000206 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
یرقاب میرم  هدننک  هضرع  عجرم   HSBC SHENZHEN BRANCH یتراجت مان   PBI-250/4 لدم  infrared یکینورتکلا مشچ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزهچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: 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 شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1171 17

زاب زاب طیحم   طیحم یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 118118

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " 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

یریوصت6220229 تراظن  نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، دیرخ ، مالعتسا  دیدجت 
تاعالطا لاقتنا  یا و  هداج 

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هیلکددع6220296 دادعت 5 هب   DH-SD49225XB-HNR لدم اوهاد  ماددیپسا  یکیفارت  نیبرود 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  اه  هنیمز  همه  رد  دیرخ  ءارجا و  بصن و  اه  هنیزه 

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

نارامیس6220313 لاناک  طبض 16  هحفص 79)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

62211523 ناژوف سکیپ  اگم  ماد 4  یپ  یا  نیبرود  ناژوف 2 لسکیپ  اگم  تلاب 5 یپ  یا  نیبرود   1
ناژوف لاناک  طبض 16  هاگتسد 

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6221208 هکبش 32  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هحفص 79)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کسید6221575 دراه  - شخپ طبض و  هاگتسد  هکبش - اتید  چیئوس  - تباث ماد  هتسب  رادم  نیبرود 
لانرتنیا

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6221672NVR یریوصت یتراظن  تازیهجت  هحفص 79)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاگ6220048 قیرح  افطا  ددع -  هس  شلبف  ریژآ  - ددع تسیب   Hwsd-01 لدمازگه میس  یب  روتکتد 
میس یب  لرتنک  هاگتسد  ددع  ود  و  ددع - ود   FM200 کیتاموتا

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6220745 مالعا  سیفرتنیا  هلر  هحفص 31)لوژام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 142 ھحفص 92 

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


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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6220758 قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   IP رب ینتبم  لرتنک  سسکا  یکینورتکلا  یاهمتسیسلفق  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

هیلکددع6220296 دادعت 5 هب   DH-SD49225XB-HNR لدم اوهاد  ماددیپسا  یکیفارت  نیبرود 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  اه  هنیمز  همه  رد  دیرخ  ءارجا و  بصن و  اه  هنیزه 

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 142 ھحفص 93 

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


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

کیبآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش  - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تیالو  :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220096 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کیبآ یرادرهش  رهش  حطس  رباعم  هدایپ  نیرباع  ددرت  لحم  لوادج و  یزیمآ  گنر  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس - یناقلاط ...ا  تیآ  راولب  کیبآ -  رهش  : سردآ : فلا : یاهتکاپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
کیبآ یرادرهش  یزکرم 

مان 88969737- تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   02832822455 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6220096 حطس  رباعم  هدایپ  نیرباع  ددرت  لحم  لوادج و  یزیمآ  گنر  هحفص 13)تایلمع  ددرت  ( ددرت

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

قبط6220153 ناریا  رامآ  زکرم  رد  هدش  بصن  ددرت  لرتنک  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،
تسویپ دادرارق 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رورس6220758 قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   IP رب ینتبم  لرتنک  سسکا  یکینورتکلا  یاهمتسیسلفق  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نیب6220804 ماب  ددرت  لرتنک  دنبهار  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یا6221611 هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یزاس6221848 ریز  اب  ( هتسجرب فورح   ) لنچ / هرادا بردرس  ولیات  هحفص 64)تخاس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت لحم   لحم وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 142 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/duyvjzlzcv97s?user=37505&ntc=6220096
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6220096?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هیلکددع6220296 دادعت 5 هب   DH-SD49225XB-HNR لدم اوهاد  ماددیپسا  یکیفارت  نیبرود 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  اه  هنیمز  همه  رد  دیرخ  ءارجا و  بصن و  اه  هنیزه 

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت 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

هیلکددع6220296 دادعت 5 هب   DH-SD49225XB-HNR لدم اوهاد  ماددیپسا  یکیفارت  نیبرود 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  اه  هنیمز  همه  رد  دیرخ  ءارجا و  بصن و  اه  هنیزه 

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6220314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154950 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lion لدم -  canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  سابل  یهگآ :  ناونع 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lionlion لدم   لدم - -   canasafecanasafe یناشنشتآ )  )  یناشنشتآ قیرح (  (  قیرح سابل   سابل ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: 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

6221980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pvc شوپراوید فقس و  یچگ  لیات  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000306 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شوپ نیون  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   300x20 cm داعبا  mm 8 تماخض یس  یو  یپ  موف  سنج  هبرض  دض  قیرح و  دض  شوپ  راوید  الاک :  مان 

یج شوپ  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  یج  شوپ  نیون  هدنزاس  عجرم  یج 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  فانک  یتراجت  مان  هداس  لدم   600x1200 mm داعبا  mm 8/5 تماخض دیفس  یچگ  یفقس  لیات  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک و اب  عبرم / رتم  ژارتم 60  هب   pvc شوپراوید عبرم و  رتم  ژارتم 30  هب  فقس  یچگ  لیات  یارجا  هیهت و  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09331113504/ ههام ود  تخادرپ  / هدنشورف اب  لمح  ارجا ،   ، هیهت / کی هجرد 

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354450-061  ، 53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاگ6220048 قیرح  افطا  ددع -  هس  شلبف  ریژآ  - ددع تسیب   Hwsd-01 لدمازگه میس  یب  روتکتد 
میس یب  لرتنک  هاگتسد  ددع  ود  و  ددع - ود   FM200 کیتاموتا

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تبث6220305 هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - قیرح ءافطا  لوسپک 
 - یتناراگ هناماسردروتکاف -

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6220314lion لدم -  canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  هحفص 8)سابل  قیرح  ( قیرح

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

تبث6220630 هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - قیرح ءافطا  لوسپک 
 - یتناراگ هناماسردروتکاف -

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

pvcpvc شوپراوید   شوپراوید وو   فقس   فقس یچگ   یچگ لیات   لیات یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 12 112 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 142 ھحفص 96 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wgmtbfs4k8maz?user=37505&ntc=6221980
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6221980?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

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

قیرح6220745 مالعا  سیفرتنیا  هلر  هحفص 31)لوژام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6220883 شتآ  متسیس  بآ  هدرپ  زاس ، فک  لزان  یگنفت ، شاپ  بآ  هحفص 31)لزان  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزاگ6221169 یردوپ و  یتسد  قیرح  افطا  یاهردنلیس  ژراش  هحفص 31)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6221326 لامعا  متسیس  هحفص 31)یرتاب UPS و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینابیتشپ6221551 ینامرد و  یاه  شخب  رد  قیرح  افطا  نالعا و  متسیس  یارجا  مالقا و  هحفص 31)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6221980pvc شوپراوید فقس و  یچگ  لیات  یارجا  هحفص 8)هیهت و  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6222063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

knx , bus یاه لکتورپ  ساسا  رب  دنمشوه  هناخ  یشزومآ  تس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003776000014 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا یشزومآ  لیاسو  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لیمکت  اه  فیدر  همه  یارب  لماک  روط  هب  تسا  هدیدرگ  تسویپ  هک  ءاهب  مالعتسا  تسیل  ساسا  ارب  ار  یداهنشیپ  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاین  دروم  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  ینف  تاصخشم  قبط  سانجا  انمض  دامن  یراددوخ  ءاهب  مالعتسا  تسیل  یارب  یلک  تمیق  هئارا  زا 

5615813496 یتسپ :  دک  تراهم ،  نادیم  ( ناسانشراک  ) تثعب یرادا  کرهش  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743625-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743605-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنمشوه هناخ   :: 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

6222063knx , bus یاه لکتورپ  ساسا  رب  دنمشوه  هناخ  یشزومآ  تس  هحفص 97)دیرخ  دنمشوه  ( دنمشوه هناخ   هناخ

knx ,  busknx ,  bus یاه   یاه لکتورپ   لکتورپ ساسا   ساسا ربرب   دنمشوه   دنمشوه هناخ   هناخ یشزومآ   یشزومآ تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 142 ھحفص 97 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام باسح 4  هیوست  --- تسویپ تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا  --- تسویپ تسیل  قبط  تیال  یزیا  هاگتسد  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090979000539 زاین :  هرامش 

زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم   Easy Stat Ca Electrode لدم نوخ  زاگ  روزیلانآ  رتماراپ  لوف  هاگتسد  میسلک  روسنس  الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم  یمیشویب  تیلورتکلا  روزیلانآ  هاگتسد   Sample روتکتد الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم  نوخ  زاگ  روزیلانآ  هاگتسد   EBG Pump tubing پمپ هلول  الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1  رزیالانآ  تیلورتکلا  هاگتسد  یفرصم  مزاول  تیک  الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک  هضرع 
هتسب 24 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MEDICA CORPORATION هدنزاس عجرم   ml 90 یرطب یمیشویب  هاگشیامزآ  یاه  هاگتسد  هنازور  وشتسش  لولحم  الاک :  مان 

هیارآ تسیز  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
یرطب 12 دادعت : 

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

ههام باسح 4  هیوست  --- تسویپ تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا  --- تسویپ تسیل  قبط  تیال  یزیا  هاگتسد  کپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215653-071  ، 32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

یزاگ6220048 قیرح  افطا  ددع -  هس  شلبف  ریژآ  - ددع تسیب   Hwsd-01 لدمازگه میس  یب  روتکتد 
میس یب  لرتنک  هاگتسد  ددع  ود  و  ددع - ود   FM200 کیتاموتا

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ههام ههام   44 باسح   باسح هیوست   هیوست --- --- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا --- --- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تیال   تیال یزیا   یزیا هاگتسد   هاگتسد کپکپ   ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 142 ھحفص 98 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکتد6221443  - چیوس هشرپ   - یقرب رتولف   - یخیم میسرس   - رپمآ زویف 10  - لباک میس   - ریگ دزد  هاگتسد 
نادرگ غارچ  ریژآ و   - زاگ روتکتد   - یترارح

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6221510--- تسویپ تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا  --- تسویپ تسیل  قبط  تیال  یزیا  هاگتسد  کپ 
ههام باسح 4  هیوست 

هحفص 98) روتکتد  ( روتکتد

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

لانیجروا6221633 یدود  هحفص 31)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 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

وردوخ6221812 لماک  ریگدزد  متسیس  هتسبرادم -  نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 79)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  و 

1101009033000559 زاین :  هرامش 
هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E75 لدم لسکیپاگم  نیبرود 3/2  ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش افطل   افطل وو   دشاب   دشاب یمیم   یموب   یموب تکرش   تکرش اباب   تیولوا   تیولوا ( . ( . تسه تسه هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    ) ) یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیبرود   نیبرود تاحیضوت   تاحیضوت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم تخادرپ   تخادرپ

124124

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

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

زا 142 ھحفص 99 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یشزرو  یکشزپ  نویساردف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SONY-HXRNX80 لدم یرادربملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090835000037 زاین :  هرامش 

یکشزپ نویساردف  هدننک :  رازگرب 
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09123127763  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  تسا  هدش  هداد  لدم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یرازگراب  امتح  فا  ید  یپ  لیاف  تروصب  روتکاف  شیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1571745613 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  هدنزرو  نابایخ  یبونج  حتفم  نابایخ  ریت  تفه  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88840100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833498-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 - ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 - ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیپ یتوص  متسیس  طابترا  هکبش  تحت  لدبم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001200 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک و لیوحت  زا  سپ  هام  کی  هنیزه  تخادرپ   . دامرف لصاح  سامت  رکشت  سدنهم  هرامش 09177319786  اب  ینف  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  هاگشناد  زاین  دروم  کرادم 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SONY-HXRNX80SONY-HXRNX80 لدم   لدم یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 125125

جیپ جیپ یتوص   یتوص متسیس   متسیس طابترا   طابترا هکبش   هکبش تحت   تحت لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نموف ینف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 43   gtv-43pu744n لدم سالپ  یج  دنمشوه  ید  یا  لا  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095176000016 زاین :  هرامش 

نموف ینف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  نیبرود ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نموف رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  نموف  ینف  هدکشناد  زادرپراک  ییالوم  دشار  هرامش 09111838577  اب  زاین  تروص  رد  .دوش  لاسرا  الاک  هارمه  هب  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن

4358139115 یتسپ :  دک  نموف ،  ینف  هدکشناد  قیاقش  رالات  یوربور  هلوسام  هداج  رتمولیک 1  نموف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34915154-013  ، 34915103-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34915121-013 :: 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

هتسبرادم6220155 هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6220229 تراظن  نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، دیرخ ، مالعتسا  دیدجت 
تاعالطا لاقتنا  یا و  هداج 

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هیلکددع6220296 دادعت 5 هب   DH-SD49225XB-HNR لدم اوهاد  ماددیپسا  یکیفارت  نیبرود 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  اه  هنیمز  همه  رد  دیرخ  ءارجا و  بصن و  اه  هنیزه 

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن 62209361401 یاه  کنیل  نیبرود و  یرادهگن  هحفص 79)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش6221115 اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  تاحیضوت 
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

62211523 ناژوف سکیپ  اگم  ماد 4  یپ  یا  نیبرود  ناژوف 2 لسکیپ  اگم  تلاب 5 یپ  یا  نیبرود   1
ناژوف لاناک  طبض 16  هاگتسد 

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6221208 هکبش 32  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هحفص 79)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

سالپ سالپ یجیج   دنمشوه   دنمشوه یدید   یایا   لالا   نویزیولت   نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

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 " ) " ) 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

یتعنص6221215 هحفص 22)رگشیامن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6221327 رادم  هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دادعت6221360 هب  تسویپ  لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هتسب  رادم  نیبرود  هباشم  دک  ناریا 
هاگتسد  23

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6221438SONY-HXRNX80 لدم یرادربملیف  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت6221457 تراظن  هناماس  یاه  هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6221467 نیبرود  هحفص 79)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کسید6221575 دراه  - شخپ طبض و  هاگتسد  هکبش - اتید  چیئوس  - تباث ماد  هتسب  رادم  نیبرود 
لانرتنیا

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دکناریا6221604  UNV IPC328LR3 - DVSPF28 - F لدم هاگتسد  هد   8MP هتسب رادم  نیبرود 
تسا هباشم 

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وردوخ6221812 لماک  ریگدزد  متسیس  هتسبرادم -  نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 79)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6221847 شیاپ  هحفص 79)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جیپ6221968 یتوص  متسیس  طابترا  هکبش  تحت  لدبم  هاگتسد  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

سالپ6221969 یج  دنمشوه  ید  یا  لا  نویزیولت  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

ردول6221978 روتوم  یرطاب  دربراک  هعطق  عون  تسب   - USB لباک یساکع -  نیبرود  یرتاب  هحفص 40)رژراش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  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 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

6220492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد سالپ و1 نروس  هاگتسد  کیتاموتا   2 سالپاند هاگتسد  1 لماشوردوخ هاگتسد  4 دادعت.دشاب یم  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمزایندرومایشرپ 

1101091319000163 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

هرادا ) امرفراک هدهعرب  نغور  ضیوعتو  تخوس  یاه  هنیزهو  هامرد  تعاس  تدمب 300 وردوخ.ددرگ  یمدقعنم  هلاسکیدادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  تهج.دشاب  هلاسکی  هندبو  ثلاث  همیبو  کیفارت  حرط  یاراد  اهوردوخ.دشاب  یم  ( لک

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایشرپ ایشرپ هاگتسد   هاگتسد 11 وو سالپ   سالپ نروس   نروس هاگتسد   هاگتسد کیتاموتا   کیتاموتا   22 سالپ سالپ اند   اند هاگتسد   هاگتسد 11 لماش لماش وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد 44 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 128128
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یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101004125000017 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33127066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اقیقد اقیقد زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 129129
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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 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ.ددرگیم لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  زاس  هریخذ  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشمدکناریازور 75

1101000060000701 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ.ددرگیم تخادرپ.ددرگیم لاطبا   لاطبا تسویپ   تسویپ لیافدقاف   لیافدقاف مالعتسا   مالعتسا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب زاس   زاس هریخذ   هریخذ -- هروظنمدنچ هروظنمدنچ ناونع : : ناونع
هباشمدکناریازور هباشمدکناریازور 7575

130130
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000158 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ACTIDATA هدنزاس عجرم   ACTIDATA یتراجت مان   actiNAS 800 لدم  NAS زاس هریخذ  الاک :  مان 

ناریا تعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

0916306545 .تسا تسویپ  ینف  تاصخشم  لیاف.تسا  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - nas :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6222056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NASNAS زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 131131

تالآ تالآ نیشام   نیشام هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 132132
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یتسویپ تاصخشم  قبط  تالآ  نیشام  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000062 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار قیرط  زا  لقن  لمح و  سیورس :  مان 

سیورس ره  یازا  هب  1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

هلول طخ  قیرط  زا  لقنو  لمح  سیورس :  مان 
سیورس ره  یازا  هب  1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 
سیورس ره  یازا  هب  1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
سیورس ره  یازا  هب  1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
سیورس ره  یازا  هب  1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  تالآ  نیشام  هراجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدافص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتوم نمهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  هتفه  کی  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  هارمه  هب   EMC یزاس هریخذ  تازیهجت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هصقانم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یکناب -  یاه  همان  تنامض  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

اهدادرارق دیرخ و  دحاو  نمهب  هورگ  کالپ 279  جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 13  نارهت ، : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
روتوم نمهب  تکرش  یسرزاب  دحاو  هرامش 3  برد  روتوم  نمهب  تکرش  حتف )  ) جرک میدق  هداج  رتمولیک 16  نارهت  یلام  داهنشیپ  هتسبرد  یاهتکاپ  تدوع  لحم 

روتوم نمهب  یلام  دحاو  نمهب  هورگ  کالپ 279  جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 13  نارهت  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  تکاپ  لیوحت  لحم 

یلخاد 3191  02148081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نآنآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع هارمه   هارمه هبهب     EMCEMC  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 133133
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6220492 سالپ و1 نروس  هاگتسد  کیتاموتا   2 سالپ اند  هاگتسد  1 لماش وردوخ  هاگتسد  4 دادعت
ایشرپ

هحفص 102) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

اقیقد6221126 زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 102)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

کسید6221575 دراه  - شخپ طبض و  هاگتسد  هکبش - اتید  چیئوس  - تباث ماد  هتسب  رادم  نیبرود 
لانرتنیا

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاطبا6221584 تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  زاس  هریخذ  - هروظنمدنچ
هباشمدکناریازور تخادرپ.ددرگیم 75

هحفص 102) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6221714NAS زاس هحفص 102)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تالآ6222056 نیشام  هحفص 102)هراجا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نآ6222089 یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  هارمه  هب   EMC یزاس هریخذ  تازیهجت  هحفص 102)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیب6220804 ماب  ددرت  لرتنک  دنبهار  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6220285faac b680h یرتم یا 8  هفرح  یا  هلیم  هحفص 64)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیب6220804 ماب  ددرت  لرتنک  دنبهار  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ساملس رایرهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093770000026 زاین :  هرامش 

ساملس رایرهش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-507632 لدم  TB 2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشای یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  همیب  هاگتسد و  لقن  لمح و  هنیزه  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هدوب  یتسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هطوبرم  ناتسا  ای  روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاسو  رثکادح 4  هبتر  اب  کیتامروفنا  یاروش  وضع  دیاب  تکرش 

5881859754 یتسپ :  دک  ملعم ،  تیبرت  بنج  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  ساملس  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35221666-044  ، 35221665-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35221665-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 134134
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ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  لاسرا   ( هراک همه  هنایار  هاگتسد  رورس و 3  هاگتسد  2) .تسویپ تاصخشم  حرش و  هب  زاین  دروم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  لماک  تاصخشم 

1101004096000036 زاین :  هرامش 
ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا نیبم  کینورتکلا  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تخادرپ  لباق  یراک  هام  کی  تدم  هب  هطوبرم  هرادا  یوس  زا  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلبم  .درادن  دوجو  تخادرپ  شیپ  ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا  ( ( هراک هراک همه   همه هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد وو  33   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد 22 )) .تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش هبهب   زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا هناماس   هناماس ردرد   لماک   لماک

135135
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  رورس  هکبش  تراک  ددع  لاسرا 10  هیهت و  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000133 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
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 10 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  یمازلا  ربتعم  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ .  لیاف  حرش  هب  رورس  هکبش  تراک  ددع  لاسرا 10  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09171693618

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

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   رورس   رورس هکبش   هکبش تراک   تراک ددع   ددع   1010 لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت تسا .  .  تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع 136136
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ناتسا رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093025000040 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

42831228-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42831228-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یژولویدار یژولویدار   pacspacs رورس   رورس )) ناونع : : ناونع 137137
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وراد اذغ 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 13 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  الاک  تاصخشم   P/N : P00928-B21 رورس )  مر  رورس (  تقوم  هظفاح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000177 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لزغ راگن  نیمارآ  هدننک  هضرع  عجرم   SUN یتراجت مان   SESX2C1Z لدم  GB 8 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش امارتحا.دوش  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح  دوش و  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  تسا ، هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یرقاب  سدنهم  یاقآ  هرامش 09121943345  اب  ، دننکن یراذگ  تمیق  هب  مادقا  دنرادن  رابنا  یدوجوم  هک  ییاه 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000936 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع تسویپ 1 تاصخشم  قبط   g10 رورس - 

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

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

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

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

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

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم   P/N : P00928-B2 1P/N : P00928-B2 1 رورس )  )  رورس مرمر   رورس (  (  رورس تقوم   تقوم هظفاح   هظفاح ناونع : : ناونع 138138

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE رورس  RAM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000324 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب   NEXCOM NSA3180A لدم رازفا  تخس  یساش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003505000021 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هشیدنا یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   NEXCOM هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   NEXCOM یتراجت مان   NSA3180A لدم هکبش  یتعنص  رورس  الاک :  مان 

یناسر عالطا  رترب  یاه 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917331841 یتسپ :  دک  رهش ، - دازآ  هار  هس  - ناگدازآ راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37231112-035  ، 37214400-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37214402-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPEHPE  رورس رورس   RAMRAM ناونع : : ناونع 140140

رازفا رازفا تخس   تخس یساش   یساش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141
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یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005166000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221803 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیحالص دات  یاراد  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  یمامت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 800,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنهرف 28 و30 نیب  گنهرف  – راولب  وجشناد -  راولب  دهشم -  ، 9188986685 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005166000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221859 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  عاونا  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیحالص دات  یاراد  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  یمامت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 800,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1402/02/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنهرف 28 و30 نیب  گنهرف  – راولب  وجشناد -  راولب  دهشم -  ، 9188986685 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 142142

رورس رورس عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 143143
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نارهت هبعش 24  یعامتجا  نیمات  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 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

6221938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژارتم هب  راوید )  هب  بسچ  اب  اه  کیمارس  ندنابسچ  طقف   ) هبعش رتویپماک  رورس  قاتا  کیمارس  شوپ  راوید  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  دیدزاب  تسویپ و  طیارش  اب  عبرمرتم  61 دودح

1101090980000025 زاین :  هرامش 
نارهت راهچ  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  61 دادعت : 

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

هتفه * کی  دودح  باسح  هیوست  ددرگ *  یرازگراب  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تیور  یتسویپ  کرادم  افطل 

1653885396 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  لداع  یدع و  نبرجح  نیب  یبرغ  نابایخ 196  موس  هکلف  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77888919-021  ، 77871500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77720001-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس روما  .تعاس و  رد  یرتیل  زاس 8-5  تبوطر  عبنم  ردیاتشا -  جیکپ  تشگرب  یاوه  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001004000021 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس روما  .تعاس و  رد  یرتیل  زاس 8-5  تبوطر  عبنم  ردیاتشا -  جیکپ  تشگرب  یاوه  رتلیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک رورس   رورس قاتا   قاتا کیمارس   کیمارس شوپ   شوپ راوید   راوید ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 144144

رورس رورس روما   روما وو   .تعاس   .تعاس ردرد   یرتیل   یرتیل   88 -- 55 زاس   زاس تبوطر   تبوطر عبنم   عبنم ردیاتشا -  -  ردیاتشا جیکپ   جیکپ تشگرب   تشگرب یاوه   یاوه رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 142 ھحفص 116 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zuuhnxu5pr8wx?user=37505&ntc=6221938
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6221938?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vhf2st68mdwfa?user=37505&ntc=6221953
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6221953?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6220126 هحفص 108)دراه  رورس  ( رورس

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

هراک6220164 همه  هنایار  هاگتسد  رورس و 3  هاگتسد  2) .تسویپ تاصخشم  حرش و  هب  زاین  دروم  یالاک 
.تسا یمازلا  هناماس  رد  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  (

هحفص 108) رورس  ( رورس

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

حرش6220321 هب  رورس  هکبش  تراک  ددع  لاسرا 10  هیهت و  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
تسویپ لیاف 

هحفص 108) رورس  ( رورس

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

6220571( یژولویدار  pacs رورس هحفص 108)( رورس  ( رورس

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

تسویپ6220601 تسیل  قبط  الاک  تاصخشم   P/N : P00928-B21 رورس )  مر  رورس (  تقوم  هحفص 108)هظفاح  رورس  ( رورس

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

رورس6220758 قاتا  ددرت  لرتنک  یارب   IP رب ینتبم  لرتنک  سسکا  یکینورتکلا  یاهمتسیسلفق  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6220765G10 رورس هحفص 108)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6221472HPE رورس  RAM(108 هحفص رورس  ( رورس

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

رازفا6221717 تخس  یساش  هحفص 108)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6221803 هاگتسد  ود  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 108)هصقانم  رورس  ( رورس

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

رورس6221859 عاونا  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 108)هصقانم  رورس  ( رورس

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

رتویپماک6221938 رورس  قاتا  کیمارس  شوپ  راوید  هحفص 108)ارجا  رورس  ( رورس

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

رورس6221953 روما  .تعاس و  رد  یرتیل  زاس 8-5  تبوطر  عبنم  ردیاتشا -  جیکپ  تشگرب  یاوه  هحفص 108)رتلیف  رورس  ( رورس

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/22هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشاوه روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

مهن 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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا و حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( - SENSOR SPRT  ) امد یریگ  هزادنا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1  هب  ملق   1 .ددرگ *** هئارا  تسویپ  کرادم 

1101097587000345 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عیانص شهوژپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم   DRPS001 لدم امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ( - SENSOR SPRT  ) امد یریگ  هزادنا  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هدننک  دیلوت  یاهدرادناتسا  تلاصا و  همانیهاوگ  تیکیفیترس و  هئارا 

.دشاب یم  زاین  دروم  ههام  یتناراگ 12 
.دشاب هتشاد  تقباطم  هدنزاس  تکرش  ربمان  تراپ  اب  دصرد  دص  تسیاب  یم  مالقا 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانشاوه یسانشاوه روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 146146

(( SENSOR SPRTSENSOR SPRT  ) ) امد امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 147147

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادرهش   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ  رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09123996352

 . دشابیم ههام  هس  یتخادرپ  رابتعا 
1101096102001516 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راک کیرتکلا   m 100 لوط  mm 8 رطق دیارلک  لینیو  یلپ   2x1/5 ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 

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

هتسب عون   m 100 لوط  60227IEC 06 ISIRI 60706 حرط  mm^2 0/75 عطقم حطس  یسم  سنج   V 300-300 ژاتلو  1x0/75 ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 
نامک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب  یدنب 

فالک 4 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

این قفش  الیزان  هدننک  هضرع  عجرم   SQ715 لدم روسناسآ  ینارود  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 15 ناوت یباتهم  گنر   SMD یبابح فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

وردوخ ناریا  مات  هدننک  هضرع  عجرم   EUCHNER هدنزاس عجرم   SN01D558-M لدم یتعنص  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ناگیاش دوعص  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  وکو  یتراجت  مان  روسناسآ   DT36 یا هدرپ  لسوتف  الاک :  مان 

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

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسناسآ روسناسآ ینارود   ینارود روسنس   روسنس -- روسناسآ روسناسآ   DT36DT36 یایا   هدرپ   هدرپ لسوتف   لسوتف -- SMDSMD  یبابح یبابح فرصم   فرصم مکمک   پمال   پمال - - 22 x1/5x1/5 ناشفا   ناشفا قرب   قرب میس   میس ناونع : : ناونع 148148
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سبط کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط یعامتجا  نیمات  یفارگویدار  تهج  تیلپ  رفسف  ردیر  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090810000015 زاین :  هرامش 

سبط یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هوژپ نامرد  نیرآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DIGIRAY CORP یتراجت مان   Firecr لدم یکشزپنادند  تیلپ  رفسف  روسنس  الاک :  مان 

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

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقا سامت 09133550255  هرامش  اب  رتشیب  عالطا  تهج  یناریا  هدنزاس  روشک  نادند .  کت  یفارگ  ویدار  تهج  تیلپرفسف  ردیر  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا هار  بصن و  زا  دعب  تخادرپ  دیریگب  سامت  یئافش 

9791813899 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  کینیلک  یلپ   - مانمگ یادهش  راولب   - نشلگ سبط   - یبونج ناسارخ  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32815910-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32815914-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط سبط یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات یفارگویدار   یفارگویدار تهج   تهج تیلپ   تیلپ رفسف   رفسف ردیر   ردیر هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15:10 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15:10 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -2

DVP12SE11T لدماتلد PLC-3
اتلد لسدول  لوژام  -4

هعسوت لوژام  -5
هعسوت لوژام  -6

1101001609003708 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دالوف هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ITALCOPPIE هدنزاس عجرم   THERMOCOUPLE PT100 یتراجت مان   RTD PT100 یترارح لپوکومرت  الاک :  مان 
ناریا یژایلآ 

ددع 21 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو   DVP12SE11TDVP12SE11T لدماتلد   لدماتلد CCN15-30/GS60-E2  -PLCCCN15-30/GS60-E2  -PLC  لدمروسنس لدمروسنس  -  - CCN15-30/GS60-E2CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس   لدمروسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

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 روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6222003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یاضاقت  قباطم  ملق  دادعت 3  هب  رزیال  انآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000281 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدرشف  یاوه  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   Xentaur یتراجت مان  یتعنص  دربراک   Dew point meter Xentaur لدم روسنس  اب  جنس  تبوطر  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/19 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

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

یسانشاوه6220259 هحفص 117)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6220969(SENSOR SPRT  ) امد یریگ  هزادنا  هحفص 117)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6221052- روسناسآ  DT36 یا هدرپ  لسوتف  -SMD یبابح فرصم  مک  پمال  - 2x1/5 ناشفا قرب  میس 
روسناسآ ینارود  روسنس 

هحفص 117) روسنس  ( روسنس

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

سبط6221137 یعامتجا  نیمات  یفارگویدار  تهج  تیلپ  رفسف  ردیر  هحفص 117)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

6221510--- تسویپ تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا  --- تسویپ تسیل  قبط  تیال  یزیا  هاگتسد  کپ 
ههام باسح 4  هیوست 

هحفص 98) روتکتد  ( روتکتد

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

6221724CCN15-30/GS60-E2 - لدمروسنس  - CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس دیرخ 
 .... لدماتلد DVP12SE11T و PLC

هحفص 117) روسنس  ( روسنس

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

6222003 . تسویپ یاضاقت  قباطم  ملق  دادعت 3  هب  رزیال  هحفص 117)انآ  روسنس  ( روسنس

 . . تسویپ تسویپ یاضاقت   یاضاقت قباطم   قباطم ملق   ملق دادعت  33   دادعت هبهب   رزیال   رزیال انآ   انآ ناونع : : ناونع 151151

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

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

زا 142 ھحفص 122 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3waygdqq93rpv?user=37505&ntc=6222003
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6222003?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6220319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000230 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AIR-ANT 1728 لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  رایرهش  ینیمخ  ماما  ناسرامیب  زیهجت  تهج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط 

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

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-116-S-1401-1400-936 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 30-11-1401 عورش 06-11-1401- لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  راشف - فالتخا  چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 152152

راشف راشف فالتخا   فالتخا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 153153

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم   SDM 1800N لدم رژراش  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001347 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   SDM1800 لدم  W 1800 ناوت دم  چیئوس  هدننک  وسکی  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6220195WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاعالطا6220299 یروانف  دحاو  تساوخرد  هب  یرتویپماک  هکبش  تروپ  چیئوس 24 هاگتسد  دیرخ 5  هحفص 40) * هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6220319 هکبش  هحفص 123)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6220384 اتید  هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گیگ6220624 هد  لوژام  هارمهب  وکسیس  ود  ره  ربیف  اتید و  چیئوس  ربیف و  هحفص 40)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6220732 ود   KVM هحفص 40)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6220747 اتید  هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تروپ6220760 تروپ و 12  وکسیس 24  هکبش  هحفص 40)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چیئوس چیئوس هدننک   هدننک وسکی   وسکی ناونع : : ناونع 154154

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

یطابترا6220852 هعسوت  هحفص 40)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6221052- روسناسآ  DT36 یا هدرپ  لسوتف  -SMD یبابح فرصم  مک  پمال  - 2x1/5 ناشفا قرب  میس 
روسناسآ ینارود  روسنس 

هحفص 117) روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6221324 تسیل  قبط  هکبش  هحفص 40)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6221459 لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  هکبش  تازیهجت  - هروظنمدنچ
هباشمدکناریا.زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6221508CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24T-S لدم هنایار  هکبش  هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راشف6221544 فالتخا  هحفص 123)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6221550 هدننک  هحفص 123)وسکی  چیئوس  ( چیئوس

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

کسید6221575 دراه  - شخپ طبض و  هاگتسد  هکبش - اتید  چیئوس  - تباث ماد  هتسب  رادم  نیبرود 
لانرتنیا

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6221641CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6221805cisco چیئوس هاگتسد  دیرخ 2  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 9)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6221988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OTIS RCB2 Board درب  : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000339 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک دقاف  ، OTIS ELEVATOR، OTIS ELEVATOR ناسنا لمح  روسناسآ  چوس  تیمیل  یدح ، وزاب ، الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

84993366 سامت : هرامش  اب  ینف  لاوس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  -

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت  -
تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
هدننک نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: 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

گیگ6220624 هد  لوژام  هارمهب  وکسیس  ود  ره  ربیف  اتید و  چیئوس  ربیف و  هحفص 40)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تروپ6220760 تروپ و 12  وکسیس 24  هکبش  هحفص 40)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6221324 تسیل  قبط  هکبش  هحفص 40)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6221386SWITCH NETWORK(40 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6221988OTIS RCB2 Board درب هحفص 125)- چوس  ( چوس

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

OTIS  RCB2  BoardOTIS  RCB2  Board  درب درب -- ناونع : : ناونع 155155
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ناتسدرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  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 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

6221365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاه  ناتسرنه  یقیسوم  هتشر  تازیهجت  ملق  دیرخ 8  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریا  زا  تسا  رکذ  هب  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک

1101003467000008 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ایوپ طابترا  ناگزاس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PAN30 لدم لاتیجید  رنویت  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ینامهج هداز  نیسح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  مارالد  یتراجت  مان   DL13 لدم  90x16 cm زیاس یبوچ  سنج  یهز  یگدنزاون  رات  هس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

یداوج همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PP یتراجت مان   H126 لدم ونایپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ینیسح اضردمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم   WITTNER یتراجت مان   YP301 لدم یقیسوم  تن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دبراب یاوآ  یرنه  یگنهرف  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  کپ  یجید  هتسب  یلالجریم  رات  یتوص   CD الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ینامهج هداز  نیسح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  مارالد  یتراجت  مان   DL16 لدم  85x38 cm زیاس یبوچ  سنج  یهز  یگدنزاون  دوع  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ینامهج هداز  نیسح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  مارالد  یتراجت  مان   DL36 لدم  90x30 cm زیاس یبوچ  سنج  یبارضم  یگدنزاون  روتنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ینامهج هداز  نیسح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  مارالد  یتراجت  مان   DL35 لدم  90x30 cm زیاس یبوچ  سنج  یبارضم  یگدنزاون  روتنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  تازیهجت  ینف  تاصخشم  دادعت و  عون  زا  عالطا  تهج   ) مهم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617635681 یتسپ :  دک  سرادم ،  یزاسون  لک  هرادا  ملعم - هناخ  بنج  نارادساپ - نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232165-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232135-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6220155 هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

 ...  ... وو H126H126 لدم   لدم ونایپ   ونایپ  / / یبوچ یبوچ سنج   سنج یهز   یهز یگدنزاون   یگدنزاون رات   رات هسهس   //PAN30PAN30 لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید رنویت   رنویت ناونع : : ناونع 156156
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هلاناک6221208 هکبش 32  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هحفص 79)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص6221215 هحفص 22)رگشیامن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6221365 ... لدم H126و ونایپ   / یبوچ سنج  یهز  یگدنزاون  رات  هس  /PAN30 لدم لاتیجید  هحفص 126)رنویت  توص  ( توص

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

6221438SONY-HXRNX80 لدم یرادربملیف  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

جیپ6221968 یتوص  متسیس  طابترا  هکبش  تحت  لدبم  هاگتسد  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

سالپ6221969 یج  دنمشوه  ید  یا  لا  نویزیولت  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا   ) هاگتسد 2 دادعت یتسویپ  تسیل  ینف  تاصخشم  قبطو  دات  طرش  هب  یناریا  یفارگویدراکورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش 

1101005934001098 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تسردنت نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHILLER یتراجت مان   MEDILOG FD12 Plus لدم یفارگویدراکورتکلا  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  .دئدرگ  یراذگراب  هناماسرد  روتکاف  شیپو  الاکدنرب  .دنشاب  دم  یا  تبثاه  تکرش  .دشاب  یناریا  سنج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  تمیق  مالعا  هب  زاجم  اهنا  دم  یا  تیاس  یمسر  ناگدنیامنو  هناورپ  یاراد  ناگدننکدیلوت  طقف  .دامن  یراذگرابو  لیمکتار 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) هاگتسد هاگتسد 22 دادعت دادعت یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبطو   قبطو دات   دات طرش   طرش هبهب   یناریا   یناریا یفارگویدراکورتکلا   یفارگویدراکورتکلا ناونع : : ناونع
(( تسا تسا

157157
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   . یمازلا تلاصادکو  دمیا  تساوخرد  قبط  روتینام  یرتم  یسکا  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  هزور  تخادرپ 45
1101095112000992 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   PRIMIER یتراجت مان  زمایلیو  لدم  یکشزپنادند  پورپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   . یمازلا تلاصادکو  دمیا  تساوخرد  قبط  روتینام  یرتم  یسکا  سلاپ  پورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورفاب لاسرا  هنیزه 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم دات   دات سنج   سنج دوش   دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . یمازلا یمازلا تلاصادکو   تلاصادکو دمیا   دمیا تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط روتینام   روتینام یرتم   یرتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع
هدنشورفاب هدنشورفاب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ

158158
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LCD یصیخشت یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000408 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  یتساوخرد  روتینام  لماک  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  مارتحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن تخادرپ  تسویپ -  تسیل  قبط  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091527000156 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یدقن - تخادرپ  ددرگ - دیق  روتکاف  شیپ  رد  تایلام  نتشاد  تروصرد  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  یصیخشت یصیخشت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 159159

inin زیاس  1717   زیاس   CRTCRT روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 160160
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  ٌافطل   - VJA لباک هارمهب  سیورس  ماس  ههام  یتناراگ 24  SAM-LS24RF620HHCHD ماسروتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101003516000013 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF620HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

هاگتسد 64 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

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

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌافطل   - VJA لباک هارمهب  سیورس  ماس  ههام  یتناراگ 24  SAM-LS24RF620HHCHD ماسروتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653165 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  تارادا - عمتجم  یناقلاط - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32243624-038  ، 32240012-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240012-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAM-LS24RF620HHCHDSAM-LS24RF620HHCHD  ماسروتینام ماسروتینام ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6220909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ / لیاف  قبط  رهشمرخ / دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091739000124 زاین :  هرامش 

رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  هدنشورف  اب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه  دوش / یراذگراب  هناماس  ردو  داتو  لیمکتار  یتسویپ  لیاف  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبث  سامت  هرامش  رتهب  یگنهامه  تهج 

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ / / یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رهشمرخ / / رهشمرخ دادرخ   دادرخ موس   موس کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ تهج   تهج روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپت تفه  یرایح  دمحا  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 23 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتینام ددع  ود 

.هدنشورف هدهع  هب  کینیلک  یلپ  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
ههام ود  تخادرپ 

1101091734000058 زاین :  هرامش 
هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتینام ددع  ود 

.هدنشورف هدهع  هب  کینیلک  یلپ  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
ههام ود  تخادرپ 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ .هدنشورف   .هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ برد   برد اتات   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه روتینام   روتینام ددع   ددع ودود   تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   ناونع : : ناونع 163163

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6220996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  تروصنیا  ریغرد  دشاب  تاحیضوت  قبط  تاقلعتم  مامت  روتینام و  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003665 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

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

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوشیم دوشیم هداد   هداد تدوع   تدوع تروصنیا   تروصنیا ریغرد   ریغرد دشاب   دشاب تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم مامت   مامت وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 164164

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6221089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح  هنیزه  ددرگیم  یرادیرخ  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یملزلا  روتکاف  شیپ  دشاب 

1101000257003666 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح  هنیزه  ددرگیم  یرادیرخ  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یملزلا  روتکاف 

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

31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 165165

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   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6221203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تارظن تسویپ و  لودج  ینف  تاصخشم  قبط  رنکسا  هاگتسد  کی  روتینام و  هاگتسد  کی  تنیالک و  نیت  هاگتسد  راهچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه ناتسا  ردامرفراک  رظان و 

1101001022002410 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

.دوشداهنشیپ سنج  عون  نیرتبوغرمزا  تسویپ و  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  قبطنم  تمیقداهنشیپ  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   تنیالک   تنیالک نیت   نیت هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 166166
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6221355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هاگتسد   HP 501 DN) 5 لدم  ) رتنیرپ - یرس 20( هنایار  ) رتویپماک لماک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000861 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ورتم هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   IBM یتراجت مان   X01 لدم دیلک  هحفص  روتینام و  اب  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

یوایبع رجاه  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DN 5225 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

- یدقن ریغ  دیرخ   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  رتنیرپ  رتویپماک و  لماک  متیس   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج   - ههام تخادرپ 4 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( HP 501  DNHP 501  DN  لدم لدم  ) ) رتنیرپ رتنیرپ وو   رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 167167
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: 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

6221484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000298 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفیک رظان  داتو  الاک  لیوحتزا  دعب  هامکی  تخادرپ  تدم  دوش  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: 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

یتسویپ6220108 تسیل  ینف  تاصخشم  قبطو  دات  طرش  هب  یناریا  یفارگویدراکورتکلا 
( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   ) هاگتسد 2 دادعت

هحفص 128) روتینام  ( روتینام

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

هباشم6220369 دک  ناریا   . یمازلا تلاصادکو  دمیا  تساوخرد  قبط  روتینام  یرتم  یسکا  سلاپ  پورپ 
هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا 

هحفص 128) روتینام  ( روتینام

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

6220411LCD یصیخشت یکشزپ  هحفص 128)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6220443in 17 زیاس  CRT هحفص 128)روتینام روتینام  ( روتینام

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

راظتنا6220714 نلاس  یهد  تبون  هحفص 63)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6220742SAM-LS24RF620HHCHD هحفص 128)ماسروتینام روتینام  ( روتینام

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

دک6220909 ناریا  زا  یتسویپ / لیاف  قبط  رهشمرخ / دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  روتینام  دیرخ 
هدش هدافتسا  هباشم 

هحفص 128) روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 168168

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

هدهع6220982 هب  کینیلک  یلپ  برد  ات  لاسرا  هنیزه  روتینام  ددع  ود  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا 
ههام ود  تخادرپ  .هدنشورف 

هحفص 128) روتینام  ( روتینام

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

دوشیم6220996 هداد  تدوع  تروصنیا  ریغرد  دشاب  تاحیضوت  قبط  تاقلعتم  مامت  روتینام و  هحفص 128)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6221089 هحفص 128)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6221203 هاگتسد  کی  روتینام و  هاگتسد  کی  تنیالک و  نیت  هاگتسد  راهچ  هحفص 128)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6221355(HP 501 DN لدم  ) رتنیرپ رتویپماک و  لماک  هحفص 128)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 128)روتینام6221484 روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هتسبرادم6220155 هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک6221208 هکبش 32  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هحفص 79)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6221467 نیبرود  هحفص 79)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وردوخ6221812 لماک  ریگدزد  متسیس  هتسبرادم -  نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 79)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  دیدج  نامتخاس  هب  دابآ  نسح  یرتم  میسیب 36  لکد  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003195000010 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قباطم  دیدج  نامتخاس  هب  دابآ  نسح  یرتم  میسیب 36  لکد  ییاجباج  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  قباطم  دیدج  نامتخاس  هب  دابآ  نسح  یرتم  میسیب 36  لکد  ییاجباج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1639633161 یتسپ :  دک  کالپ 685 ،  یرهطم  هب خ  هدیسرن  یتعیرش -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86042154-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86042156-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: 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 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

6220582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیک ینیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001388 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتناراگ مالعا  اب  یلصا -  یتناراگ  اب   univo-u4105(ram 8 hdd256  ) سیک ینیم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

رادیرخ رظن  دروم  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

33472751-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس هبهب   دابآ   دابآ نسح   نسح یرتم   یرتم   3636 میسیب   میسیب لکد   لکد ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 169169

سیک سیک ینیم   ینیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 170170

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6220586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکمیات دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090169000026 زاین :  هرامش 

ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  60 دادعت : 

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

برد ات  لمح  هیارک  تسا 3 - راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  هاگشناد  دشابیم 2 - سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هتفه  ود  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنتسرف  هدهع  هب  ناجنز  ناتسا  تشادهب  زکرم  رابنا 

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  - ناجنز ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  - یدازآراولب - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613113

33156329-024  ، 33156378-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421015-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6220178Ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 13)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6220303 تاصخشم  قباطم  دیدج  نامتخاس  هب  دابآ  نسح  یرتم  میسیب 36  لکد  هحفص 139)ییاجباج  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا6220483 مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سیک6220582 ینیم  هحفص 139)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سکمیات6220586 هحفص 139)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا6220695 مرن  یناسر  زور  هب  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یزادنا ، هار  هحفص 13)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهراطق6221280 هزیناکم  تیلب  هژورپ  یاههاگتسد  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
یا هموح 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

سکمیات سکمیات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تینما6221549 هکبش و  یاه  هرود  یشزومآ  ید  یس  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربراک6221728 سنسیال 200  اب  شیوداپ  یموب  سوریو  هحفص 13)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روشک6221839  spminstrument هدنزاس عجرم   vc100 لدم  vib checker جنس شاعترا  دیرخ 
 ... یسراپ و نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس 

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یریوصت6220229 تراظن  نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، دیرخ ، مالعتسا  دیدجت 
تاعالطا لاقتنا  یا و  هداج 

هحفص 22) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6221457 تراظن  هناماس  یاه  هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاف6220184 یاو  لگناد  هارمه  هب  روتکژورپ  هحفص 40)وئدیو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6221338 هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب6221492 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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