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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشکی  99   هبنشکی 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   243,0هکس 10 , 000243,0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما433,050433,050رالد تاراما مهرد   120مهرد ,450120 ,450

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   228هکس ,0 10 , 000228 ,0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس314,750314,750رالد سیئوس کنارف   480کنارف , 100480 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 145,000هکس , 000145,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع333,400333,400رالد ناتسبرع لایر   1لایر 17,980117,980

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 93,000هکس , 00093,000 , وروی000 481وروی , 130481 , ژورن130 ژورن نورک   44,70044,700نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,353,0002 1 سیلگنا353,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ548,530548,530دنوپ نپاژ نینی   دصکی   340دصکی ,790340 ,790

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
((2323))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 153153))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 39  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 77

( یهگآ دادعت 19  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 86

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( 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  • 101

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

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

زا 153 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 4  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 4  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

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

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

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

( یهگآ دادعت 28  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

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

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 16  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 149

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

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

زا 153 ھحفص 3 

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


( 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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150

( یهگآ دادعت 7  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 150

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 153
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001025000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ  عبانم  تیفیک  تیریدم  هناماس  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت یا  هقطنم  بآ  تکرش  باجح -  نابایخ  زرواشک -  راولب  نارهت -   ، 1415615441 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هلحرم کی  هدرشف )  یفیک (  یبایزرا  اب  نامزمه  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا

1401/11/09 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ف / 03-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

امنزور  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایرد زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 0103ف  هب  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهاوخ ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  دانسا 

هصقانم رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق  تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و 
.دشاب یم  هبنش 1401/11/08  زور  هناماس  رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  دنزاس  ققحم 

کالما دانسا و  تبث  روما  اب  طبترم  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح سراف -  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  سردم -  راولوب  سردآ   :: سردآ سردآ

مان 85193768 و تبث  رتفد   02141934: سامت زکرم   07137352557 :: نفلت نفلت
88969737

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ عبانم   عبانم تیفیک   تیفیک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 11

کالما کالما وو   دانسا   دانسا تبث   تبث روما   روما اباب   طبترم   طبترم ناونع : : ناونع 22
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096783000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227559 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مراهچ  هاگشیالاپ  ناربراک  ینابیتشپ  یاههکبش ICT و  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مراهچ  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

 ICT تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
101,790,053,244 یلام :  دروآرب 

 5,450,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,089,503,000 نیمضت :  غلبم 

یاه هیحالصا  و  خروم 22/09/94 ) هرامش 123402/ت50659ه ـ هب  ناریزو -  تایه  هبوصم   ) یتلود تالماعم  نیمضت  همان  نآ  دانتساب  نیمضت :  تاحیضوت 
نآ  زا  دعب 

10:00 تعاس : 1402/05/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادیم رهشوبا ، نابایخ  سراپ ، یژرنا  هژیو  هقطنم  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا   ، 7511894566 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یاهزاف 6و7و8 مراهچ ، هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  یمیشورتپ ،

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگشیالاپ هاگشیالاپ ناربراک   ناربراک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     ICTICT یاه   یاه هکبش   هکبش وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 33

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/01/4948 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هبنشکی 1401/11/09  زور  تعاس 14  زا   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشود تعاس 19 

تاعالطا  :: عبنم تیاغلعبنم هبنشود 1401/11/17  زور  تعاس 19  زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشکی زور  تعاس 12 

6227521 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رقاب  یرادرهش  گنیروتینام  نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35.000.000.000 دروآرب :

.دنیامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.750.000.000 هدرپس "

اهدادرارق روما  دحاو  یلام  روما  رهشرقاب  یرادرهش  گنس  رهش  یوربور  مق  نارهت  میدق  هداج   :: سردآ سردآ

:: 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

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/08/ف یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تینما  شزومآ  هاگراک و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یتعنص و  نویساموتا  یاه  متسیس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  ود  کی و  یزاس  هلدنگ  تاجناخراک 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت یزکرم  رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم و  تالما  ـ عم نویسیمکرتفد  ل  ــ حم لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.geg.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

گنیروتینام گنیروتینام نلاس   نلاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

شزومآ شزومآ وو   هاگراک   هاگراک تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ وو   یتعنص   یتعنص نویساموتا   نویساموتا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس مواقم   مواقم وو   یزاس   یزاس نما   نما هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
هکبش هکبش تینما   تینما

55

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

هیحالصا یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001099007000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6227530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  کی  ود  طخ  ناگوان  زمرت  ود  طخ  ناگوان  زمرت  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 80.000.000.000  غلبم 

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ  پاچ  وریپ 
.دوش یم  حالصا  هب 2001095007000034  هناماس  ناوخارف  هرامش  هلیسونیدب  خیرات 1401/11/8  رد  داتس 2001099007000034  هناماس  ناوخارف  هرامش  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

ناگوان ناگوان زمرت   زمرت ودود   طخطخ   ناگوان   ناگوان زمرت   زمرت یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ILPC-T-01-017 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ilampetro.com :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر درایلیم  یدودح 65  دروآرب  مالیا -  یمیشورتپ  تکرش  مرالآ  لارنج  متسیس  یارجا  تازیهجت و  نیمات  یحارط ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر درایلیم  نازیم 2  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ  یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ  مالیا   :: سردآ سردآ

ای 4215 یلخاد 3003   08438390000 :: نفلت :: samim.ilampetro.comنفلت تیاسبو تیاسبو

سکفلت 08432723948  :: 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

بونج موینیمولآ  عیانص  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SALCO-TENDER-011010-1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

salcocompany.com :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  ینمیا و  مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  لوا  هقبط  کالپ 35  مهدزیس  نابایخ  دابا  فسوی  یدابا  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مرالآ مرالآ لارنج   لارنج متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 77

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6227499 :: هرازه هرازه داهنشیپ 1402/2/24دکدک   رابتعا  خیرات   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  میظنت   ، لاصتا لیمسا  بصن  لماک  تامدخ  اب  هارمه  هدنهد  لیکشت  تاموزلم  تاعطق و  تازیهجت  زا  معا  الاک ، دحاو  دادعت 159  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  دحاو  نیکرتشم  متسیس  دیدجت  یزاسون و  تهج  یرادرب  هرهب  رادم  رد  لیوحت  تست و 

لایر نیمضت 2.911.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 031-38132-2769 اهدادرارق  روما  کراپ  عمتجم  یوربور  الاب  غابراهچ  ناهفصا خ   :: سردآ سردآ

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

:: 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

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسارازگرب  ، نارهت ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
نیوزق

دیدمت یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/س/39 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم تعاسعبنم خساپ  شسرپ و  هسلج  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زور 1401/12/1  10

6227519 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زین داتس و  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  راشتنالا ، ریثک  یاههمانزور  رد  جردنم  داوم  دافم  ظاحل  اب  هدمآ و  لمعب  ناوخارف  راشتنا  وریپ  *** یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  مالعا  لیذ  حرش  هب  رکذلا  قوف  هصقانم  هدش  دیدمت  ینامز  دعاوم  هلیسو  نیدب  ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  یناسر  عالطا  هاگیاپ 

زاریش دهشم و  نیوزق  یاه  تیاس  یناسرزور  هب  یارب   mf-hf یاهدناب بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 4  هار  بصن و  دیرخ 

لایر  25/440/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

میظنت نامزاس  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هناخترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش  نابایخ   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و 

89661703-02189661729 - 89662529-02189662583 :: نفلت :: www.setadiran.ir -WWW.CRA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6226193 تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  هحفص 13)دیرخ 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لاصتا لاصتا لیمسا   لیمسا بصن   بصن لماک   لماک تامدخ   تامدخ اباب   هارمه   هارمه هدنهد   هدنهد لیکشت   لیکشت تاموزلم   تاموزلم وو   تاعطق   تاعطق تازیهجت   تازیهجت زازا   معا   معا الاک ، ، الاک دحاو   دحاو دادعت  159159   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف دحاو   دحاو نیکرتشم   نیکرتشم متسیس   متسیس دیدجت   دیدجت وو   یزاسون   یزاسون تهج   تهج یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب رادم   رادم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   تست   تست یزادنا   یزادنا هار   هار میظنت   میظنت ،،

زاگ زاگ تکرش   تکرش

99

اهاه تیاس   تیاس یناسرزور   یناسرزور هبهب   یارب   یارب   mf-hfmf-hf  یاهدناب یاهدناب بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 153 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

بصن و6227523 دیرخ ، یتعنص و  نویساموتا  یاه  متسیس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  هژورپ  ماجنا 
هکبش تینما  شزومآ  هاگراک و  تازیهجت  یزادنا  هار 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشیالاپ6227559 ناربراک  ینابیتشپ  یاه ICT و  هکبش  تازیهجت و  یرادهگن  هحفص 5)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005120000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226190 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  خروم 19/10/1401  هرامش 100039866 زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن .  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  دزی  یرادرهش  کیفارت  لرتنک  زکرم  تازیهجت  دیرخ  دیرخ 

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,635,300,000 نیمضت :  غلبم 

تراجت کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 1.635.300.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  (4 نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  دزی و  یرادرهش 

14:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی یزکرم  یرادرهش  یدازآ  نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

یرادرهش یرادرهش کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نامرک ناتسا  بونج  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

2001000282000112 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226227 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ و )...  گنر ، دیرخ   ) یشک طخ  تراظن  اه و  هتشون  طخ  یقفا و  مئالع  یئزج و  ود  مرگ /  درس /  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیبسالگ و )...  گنر ، دیرخ   ) یشک طخ  تراظن  اه و  هتشون  طخ  یقفا و  مئالع  یئزج و  ود  مرگ /  درس /  یشک  طخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
35,335,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,766,750,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5  تفریج –   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  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

دنبقالع دابآ  سابع  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090765000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226295 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یر  ناتسرهش  نارواخ  شخب  دنبقالعدابا  سابع  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یرون  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,500,480,000 یلام :  دروآرب 

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

15:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبویا پ 35 دنبقالع خ  دابآ  سابع  نارواخ -  هداج  ع - )  ) اضر ماما  هارگرزب   ، 1846145551 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  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

 ...(  ...( وو دیبسالگ   دیبسالگ گنر ، ، گنر دیرخ   دیرخ  ) ) یشک یشک طخطخ   تراظن   تراظن وو   اهاه   هتشون   هتشون طخطخ   وو   یقفا   یقفا مئالع   مئالع وو   یئزج   یئزج ودود   مرگ /  /  مرگ درس /  /  درس یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1212

یرون یرون ربیف   ربیف تخاس   تخاس ریز   ریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 153 ھحفص 12 
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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

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092036000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاچالک  دورلپ  هناخدور  اب  عطاقت  لحم  رد  چنیا  زاگ 30 هلول  طخ  یزاس  نمیا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   27 کالپ رایدنفسا  راولب  ندرج ، ) ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

ناجنسفر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093249000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227580 :: هرازه هرازه :: 1401/12/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  جیلخ  راولب  رذگور  لپ  هشرع  ثادحا  تهج  یبوچ  هکشب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سراف جیلخ  راولب  رذگور  لپ  هشرع  ثادحا  تهج  یبوچ  هکشب  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   975,000,000 نیمضت :  غلبم 

تاکاپ ییاشگزاب  زا  لبق  زور  ود  یکناب  همان  تنامض  لصا.ددرگ  ءاضماو  رهم  یتسیاب  طیارشلادجاو  هدننک  تکرش  طسوت  کرادمو  دانسا  هیلک  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  یزکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  لیوحت 

15:00 تعاس : 1402/03/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنسفر یرادرهش   - یتخت نابایخ  - ناجنسفر  ، 7714713454 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  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

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناخدور هناخدور اباب   عطاقت   عطاقت لحم   لحم ردرد   چنیا   چنیا   3030 زاگ   زاگ هلول   هلول طخطخ   یزاس   یزاس نمیا   نمیا هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1414

یبوچ یبوچ هکشب   هکشب دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 153 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jyqes7rupc78d?user=37505&ntc=6227576
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6227576?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rsjt8fa5hrv2d?user=37505&ntc=6227580
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6227580?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001093071000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225630 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانیم  رهش  یریوصت  تراظن  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  بانیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

بانیم  رهش  یریوصت  تراظن  متسیس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
60,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بانیم یرادرهش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب   ، 7981774149 یتسپ :  دک  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005120000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225850 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن   13/10/1401 خروم  100039034 هرامش زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن .  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ،  مادقا  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ 

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یریوصت تراظن  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   815,000,000 نیمضت :  غلبم 

یرادرهش تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 815.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  (4 نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  دزی و 

14:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1616

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیمح اقآ  هعلق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097817000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226048 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  تینما .  شیاپ و  متسیس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش  ناتسرهش  دیمح  اقا  هعلق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   150,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیمحاقآ هعلق  یاتسور   ، 3861814714 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

104-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   6/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحالصا *** 

.دنشاب سیدرپ ) هناماس  رد  تیور  لباق   ) هدش یسرباسح  یلام  یاهتروص  یاراد  دیاب  نارگ  هصقانم 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

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

041-34447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تینما .  .  تینما وو   شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   چوس   چوس ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

یحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

104-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   6/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحالصا *** 

.دنشاب سیدرپ ) هناماس  رد  تیور  لباق   ) هدش یسرباسح  یلام  یاهتروص  یاراد  دیاب  نارگ  هصقانم 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

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

041-34447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نازور  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  تازیهجتو  نیبرود  ملق  8 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش6226190 کیفارت  لرتنک  زکرم  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه6226295 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیروتینام6227521 نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  هژورپ  هحفص 6)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   چوس   چوس ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجتو   تازیهجتو نیبرود   نیبرود ملق   ملق 88 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاجردنم  اب  قباطم  روشک  یاهفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  یارب  رورس  بو  سیباتید و  تامدخ  ذخا  دادرارق  تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
*** یتسویپ

1101003035000053 زاین :  هرامش 
روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  ریذپ  ناکما  یرادا  تاعاس  اهزور و  رد  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لصاح  سامت  هرامش 09122962033  اب  ماهبا  هنوگ  ره  عفر  تهج 

1345653868 یتسپ :  دک  روشک ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  - یبونج شوخ  شبن  یدازآ -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66583630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس بوبو   وو   سیباتید   سیباتید تامدخ   تامدخ ذخا   ذخا ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 6400   pcn113 الاک دک  ینامزاس  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ینسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000279 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  تساوخرد  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  نایدوم  هناماس  هژیو  یاه  یسرتسد  تیریدم  یتینما  زیهجت  دیرخ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000518 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903280 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عیمس مناخ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   64006400 دادعت   دادعت   pcn113pcn113 الاک   الاک دکدک   ینامزاس   ینامزاس شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینسیال   ینسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

نایدوم نایدوم هناماس   هناماس هژیو   هژیو یاه   یاه یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم یتینما   یتینما زیهجت   زیهجت دیرخ   دیرخ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  هداد  زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  ذخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000274 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 02188806514 تاعالطا  ذخا  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ذخا   ذخا ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 153 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wnakfkxkr9nfr?user=37505&ntc=6226584
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6226584?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6226979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرامآ همانلاس  دیلوت  یارجا  ینابیتشپ  و  داجیس )  ) اههداد یکینورتکلا  یروآ  عمج  هچراپکی  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  قبط  داجیس  رتسب  رب  اهناتسا 

1101003013000155 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

دوش هعلاطم  امتح  تسویپ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 

تسا هام  تفه  دادرارق  نامز  تدم 
تسا یمازلا  کیتامروفنا  یاروش  زوجم 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرامآ یرامآ همانلاس   همانلاس دیلوت   دیلوت یارجا   یارجا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   داجیس ) ) داجیس  ) ) اهاه هداد   هداد یکینورتکلا   یکینورتکلا یروآ   یروآ عمج   عمج هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
داجیس داجیس رتسب   رتسب ربرب   اهناتسا   اهناتسا

2626
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روشک یتسیزهب  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 16 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6227017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  رابخا  دصر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001540 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  رابخا  دصر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط رابخا   رابخا دصر   دصر ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6227097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هناماس  تسویپ  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  مرف  تساوخرد و  دیرخ  کالم  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  دقن  رابتعا  هیلک  - 

-
1101005384000122 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 3100 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدنشورف  هدهع ی  هب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  اهالاک  هیلک  - 

6177615394 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یا -  هفرح  ینف و  راولب  رادیپس -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32277345-061  ، 32270100-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32275583-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا رورس   رورس اباب   لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6227479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  هدش  مالعا  طباوض  طئارش و  قباطم  یکینورتکلا  تراظن  تحت  دارفا  یبایدر  شیاپ و  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003002000921 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  طئارش و  قباطم  یکینورتکلا  تراظن  تحت  دارفا  یبایدر  شیاپ و  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامآ هدکشهوژپ   :: 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

6227552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رامآ  هدکشهوژپ  تیاس  بو  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003011000038 زاین :  هرامش 

راما هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکمه تهج  بسانم  یراذگ  تمیق  تسویپ و  لیاف  لماک  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1413717911 یتسپ :  دک  کالپ 145 ،  یروکف  نابایخ  عطاقت  رهاطاباب  تابایخ  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88630440-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88630440-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا تراظن   تراظن تحت   تحت دارفا   دارفا یبایدر   یبایدر وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929

رامآ رامآ هدکشهوژپ   هدکشهوژپ تیاس   تیاس بوبو   زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3030

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

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

هنایار6227204 رورس  یتعنص -  یاهدادخر  گیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 24)هنوزفا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیکاب یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک  شیپ  تروصب  لمح  لرتنک - لنپ  یلصا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001623 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیکاب تیفیکاب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک   هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح لرتنک - - لرتنک لنپ   لنپ یلصا   یلصا درب   درب ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلوولیک تمس 230  یاه  رکیرب  ( سابعردنب تلوولیک  تسپ 400  رد   CBF یتظافح هلر  هاگتسد  ضیوعت 26  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000715 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  الاک  دک.تسویپ  حرش  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000101 زاین :  هرامش 

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

لرتنک دارآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

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

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک   230230 تمس   تمس یاه   یاه رکیرب   رکیرب (( سابعردنب سابعردنب تلوولیک   تلوولیک   400400 تسپ   تسپ ردرد     CBFCBF  یتظافح یتظافح هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد   2626 ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 3232

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6226987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رورس  قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  متسیس  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا هدش  هدافتسا 

1101004047000379 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   SENSONICS هدنزاس عجرم   SENSONICS یتراجت مان   MO8601 لدم نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  هلاناک  ود  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
زیهجت رازف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اددجم ءاضما و  رهم و  لیمکت و  تمیق ، داهنشیپ  مرف  دنشاب 3 - یم  تسویپب  تمیق  داهنشیپ  مرف  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تفرگ دنهاوخن  رارق  یسررب  دروم  صقان  یاه  خساپ  دوش 4 - یراذگراب 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا تیریدم   تیریدم وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3434
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ناجنسفر بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 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

6227143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسفر رهش  یرتم  هلت  تاسیسات  یلرتنک  یقرب و  تازیهجت  تاریمعت  تشادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095688000221 زاین :  هرامش 

ناجنسفر بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
اه هاگورین  هکبش و  ای  دس  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  سیورس :  مان 

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

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  مرف  هارمه  هب  هدومن و  اضما  رهم و  ار  مالعتسا  هب  طوبرم  دانسا  یتسیاب  رگ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717914313 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  بالضاف  بآ و  تکرش  اضر ع  ماما  راولب  ناجنسفر  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281001-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281007-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا  -OPERATION MODULE CONTROL CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001154 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتشگ یورارف  یا  هچیرد  هدننک  هضرع  عجرم   DNS-1604D رورس  LS100300 یلرتنک تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/26 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هلت   هلت تاسیسات   تاسیسات یلرتنک   یلرتنک وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 3535

OPERATION MODULE CONTROL CARDOPERATION MODULE CONTROL CARD ناونع : : ناونع 3636
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا  - یتعنص یاهدادخر  گیروتینام  رازفا  مرن  هنوزفا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001158 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/02/25 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس یتعنص -  -  یتعنص یاهدادخر   یاهدادخر گیروتینام   گیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن هنوزفا   هنوزفا ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 153 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3t4apjs3y5x5r?user=37505&ntc=6227204
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6227204?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) یتظافح 9906724 هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228002401 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزکرم تعنص  قاثیم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   CBI INDUSTRIE یتراجت مان  یتعنص  دربراک   AXL 160 لدم  purge یروحم نف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتظافح یتظافح هلر   هلر ناونع : : ناونع 3838
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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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6227370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   ATC onbbard متسیس قرب  لدبم  یکدی  هعطق  ملق  2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000244 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PRE-TRONS یتراجت مان   A 5104 لدم قرب  ولبات  هعطق  لدبم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/03 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6227462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATC onbbardATC onbbard  متسیس متسیس قرب   قرب لدبم   لدبم یکدی   یکدی هعطق   هعطق ملق   ملق 22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3939

ویارد ویارد پات   پات تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4040
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یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  ویارد /  پات  تاعطق  یاضاقت 0130452  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009196 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رثوک  تعنص  نایک  هدننک  هضرع  عجرم  نایک  یتراجت  مان   Isolated Transformer لدم  KVA 10 ناوت یکیرتکلا   UPS الاک :  مان 

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

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   micro switch BZ2RW84 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رگشخرچ هدننک  هضرع  عجرم   SELECTOR LEVER یتراجت مان   S6-90 زنب نویماک  سکبریگ  دربراک  هعطق  مرها  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رادیف ورتپ  هدنزاس  عجرم  گنیتیف  ورتپ  یتراجت  مان   TE40 SW لدم  bar 210 راشف  in 11/2 زیاس  A105 دالوف سنج  یوق  راشف  یشوج  هلول   T یهار هس  الاک :  مان 
مئاق رادیف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  مئاق 

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

هضرع عجرم   INDICATION MOTOR یتراجت مان   V 220 ژاتلو  w 120 ناوت  new motor لدم موینیمولآ  ینک  نیچ  نیشام  لماک  یکیرتکلا  روتوم  الاک :  مان 
نایناریا ندنس  عیانص  هدننک 

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

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   power valve EVEX1300-02F تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
DCEM2100 DUAL PASS هدنزاس عجرم   STAKGARD-TRIBO ELECTRIC INDICATIVE DUST MONITOR لدم یتعنص  شیاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

ناتیزر هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   MONITOR
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  ویارد /  پات  تاعطق  یاضاقت 0130452   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 

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

زا 153 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/txz73k6h65qgv?user=37505&ntc=6227462
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6227462?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6227575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا   , BMS دنمشوه تیریدم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001096000090 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یباخرس 60992649 سدنهم  - هحفص نیاپ  یتسویپ  کرادم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

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

یلم کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نامتخاس  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1573913113 یتسپ :  دک  دنز ،  ناخمیرک  یوربور  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88826292-021  ، 88826511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88306480-021 :: 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   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح یافطا   یافطا  ,  , BMSBMS دنمشوه دنمشوه تیریدم   تیریدم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4141
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بیع و  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000516 زاین :  هرامش 

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

هبترم 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت زکرم  یتایلام  روما  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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  نارهت  زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  یاهرورس  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

.دشاب یم  یمازلا  دیدزاب  همانیفرعم و 
1101000400000044 زاین :  هرامش 

نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1589614631 یتسپ :  دک  عاعش پ 91 ،  نادیم  ماقم  مئاق  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381509-021 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بیع   بیع عفر   عفر ناونع : : ناونع 4242

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   نارهت   نارهت زکرم   زکرم یتایلام   یتایلام روما   روما لکلک   هرادا   هرادا یاهرورس   یاهرورس کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا دیدزاب   دیدزاب وو   همانیفرعم   همانیفرعم

4343
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامرف هعلاطم  ار  تسویپ  یاه  لیاف  تساوخرد  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   - Heat Detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097211000041 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تایلمع  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 21 دادعت : 

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

دیئامرف هعلاطم  ار  تسویپ  یاه  لیاف  تساوخرد  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   - Heat Detector :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312245-0773  ، 31312940-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31312953-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم ارار   تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف تساوخرد   تساوخرد قیقد   قیقد حرش   حرش زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - Heat DetectorHeat Detector ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110229  هرامش  یرطاب  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101093985009146 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یرطاب  زا  هدافتسا  هلر و  یجورخ  تیلباق   V 220 ژاتلو  ppm 1000 تیساسح  GLA-HX-60 لدم ناتم  زاگ  تشن  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
رتسگ دصار 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتم ناتم زاگ   زاگ تشن   تشن هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4545
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نارهت هبعش 10  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 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

6226595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  یعامتجا  نیمات  هبعش 10  نامتخاس  قیرحءافطاو  مالعا  متسیس  یارجا  رب  تراظنو  هرواشم  تامدخ  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  لایر  هب  تمیقو  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف 

1101090748000012 زاین :  هرامش 
نارهت هد  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
نامتخاس 1 دادعت : 

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

نارهت یعامتجا  نیمات  هبعش 10  نامتخاس  قیرحءافطاو  مالعا  متسیس  یارجا  رب  تراظنو  هرواشم  تامدخ  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319965535 یتسپ :  دک  هینیسح ،  بنج  کالپ 100  نایسراف  نابایخ  هگنادراهچ  نابایخ  یدیعس  هللا  تیا  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55246147-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55276869-021 :: 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

قیرحءافطاو قیرحءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ربرب   تراظنو   تراظنو هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 4646
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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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6226861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم.ددرگ یراذگرابو  یپک  دادرارق  لخاد  طیارش  مامت   . دشابیم تسویپ  دادرارق  طیارش و   . هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  هدننک  نیمات  تکرش  همان  ساساو 

1101091169000131 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
1 هژورپ 1 دادعت : 

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

تکرش همان  ساساو  کرادم.ددرگ  یراذگرابو  یپک  دادرارق  لخاد  طیارش  مامت   . دشابیم تسویپ  دادرارق  طیارش و   . هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هدننک  نیمات 

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// قیرح قیرح افطا   افطا // قرب قرب ولبات   ولبات // پمپ پمپ // هلول هلول ناونع : : ناونع 4747
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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

6227118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ یمومع  ینف و  تاصخشم  اب   FM200 زاگ اب  رورس  قاتا  کیتاموتا  دنمشوه و  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101092977000156 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   POTTER هدنزاس عجرم   POTTER یتراجت مان   PFC4410RC لدم قیرح  افطا  مالعا و  لانشنوناک  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

میلقا نمیا  تاطابترا  یروانف و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم  عافترا 2.90  رتم و  لوط 5.20  رتم  ضرع 3.10  داعبا  هب  رورس  قاتا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دشاب یم  زاین  مالعا  هدنرب  راکنامیپ و  هدهعب  زاین  دروم  حلاصم  هیلک  هیهت  هکنیا  حیضوت  )

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

FM200FM200 زاگ   زاگ اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا کیتاموتا   کیتاموتا وو   دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4848
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نارهت زکرم  یتایلام  روما  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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  یاهرورس  کیتاموتا  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  هب 

1101000400000045 زاین :  هرامش 
نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1589614631 یتسپ :  دک  عاعش پ 91 ،  نادیم  ماقم  مئاق  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381509-021 :: 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

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6227192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FM200 زاگاب انیس  هاگنامرد  رتویپماک  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000057 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیحالص هب  طوبرم  کرادم  دوش .  هداد  تمیق  هدش  هتساوخ  کرادم  نامه  قبط  هعلاطم و  رادیرخ  طسوت  هدش  هئارا  یتسویپ  کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
انیس هاگنامرد  ییاباب ک 23  دیهش  راولب  نیوزق  سردآ  .ددرگ  هئارا  تکرش  تبث  یمسر  همانزور  کرادم  یا و  هفرح  تیحالص  یراکنامیپ و 

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243020-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: 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

لکلک هرادا   هرادا یاهرورس   یاهرورس کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4949

رتویپماک رتویپماک رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا ناونع : : ناونع 5050
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  تازیهجت  هیلک  اب   co2 زاگ یردوپ و  یاهلوسپک  ژراش  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002406 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیون  ناراهم  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   AMN-P9000 لدم هدننک  شوماخ  ردوپ  لوسپک  ژراش  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنب هتسبو  لمح  هنیزه.ددرگ  یراذگراب  روما  نیا  تساوخرد  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هعلاطم و  تقد  هب  اهتسویپ  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ینف  داهنشیپ  یراذگراب  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  درادناتسا 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  ژراش  لباق  یرتاب  ملق  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001618 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راکانب نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SENS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SENS یتراجت مان   ACT قیرح نالعا  لرتنک  لناپ   A 7 یرتاب الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

co2co2 زاگ زاگ وو   یردوپ   یردوپ یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم ژراش   ژراش لباق   لباق قیرح   قیرح نالعا   نالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ یرتاب   یرتاب ملق   ملق ودود   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5252
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زربلا ناتسا  کرمگ  لک  هرادا   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6227458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لرتنک  سسکا   4T دراه هارمهب  یشک  لباکو  بصنو   ip نیبرود هاگتسد  یرطابو 5  تاوولیک  سا 20 یپوی  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قاتا یارب 4  قیرح  افطا  متسیس  ددع و  دادعت 4 

1101003884000003 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

DCH-Z120 لدم |ZOSI  | یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3338178811 یتسپ :  دک  مایپ ،  کرمگ  مایپ - هاگدورف  - رهشرهم جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33266119-026  ، 33266117-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266044-026 :: 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

دادعت دادعت هبهب   لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا   44TT دراه   دراه هارمهب   هارمهب یشک   یشک لباکو   لباکو بصنو   بصنو   ipip نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   55 یرطابو   یرطابو تاوولیک   تاوولیک 2020 ساسا   یپوی   یپوی هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
قاتا قاتا   44 یارب   یارب قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس وو   ددع   ددع   44

5353

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

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

زا 153 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dv8uj5gaaks5c?user=37505&ntc=6227458
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6227458?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000289 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر نینچمه  وددرگ  داهنشیپ  تسویپ  تسیل  بیترت  هب  قباطم و  اقیقد " الاک  اذل  دشاب  یم  هناماس  رد  جرد  تهج  افرص " یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هریغو  تسویپ  یلام  ینف  داهنشیپ  لمح و  هنیزه  لماش  یمالعا  تاکن 

دنمرنه 09300930672 یثایغ و  یاقآ  دیرخ  سانشراک 

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  دادرارق و  قباطم  هلاسکی  دادرارق  تدم  هب  ناتسرامیب  co2 زاگو  ، یشوهیب زاگ   ، نژیسکا نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000412 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هنایهام هرود  12 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تروص  هب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  ، یراذگ تمیق  ار  یتسویپ  کرادمرد  هدش  یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  یتسیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبث  یداهنشیپ  تمیق  ناونع  هب  هناماسرد  ار  تسویپ  مالعتسا  مرف  تمیق  عمج  افطل.دننک  یراذگراب 

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5454

ناتسرامیب ناتسرامیب co2co2 زاگو زاگو  ، ، یشوهیب یشوهیب زاگ   زاگ  ، ، نژیسکا نژیسکا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5555
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6227575 یافطا   , BMS دنمشوه تیریدم  هحفص 24)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3939   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس ددع  زیاس 16 و200  شکوراب  لبیسکلف  هلول  رتم  ترا و750  میس  یاراد  رادلیوف  cat6 هکبش لباک  رتم   3000 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cate6 هکبش

1101001218000436 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ 

ددع 200 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 750 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cate6cate6 هکبش هکبش تکوس   تکوس وو   لبیسکلف   لبیسکلف هلول   هلول رتم   رتم   750750 وو   ترا   ترا میس   میس یاراد   یاراد رادلیوف   رادلیوف   cat6cat6 هکبش هکبش لباک   لباک رتم   رتم   30003000 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

k9 cisco 888 رتور دیرخ  تساوخرد  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090040000099 زاین :  هرامش 

لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرماث هریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   K9-888 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

k9 cisco 888 دنبکآ کپ  لانیجروا و  سنسیال  اب  رتور  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیل  حرش  هب  رتور 1840  ددع  مدوم gntu1520/402و 40 ددع  ود  سبلت ctu-s و  مدومددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000148 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاهتسیل  حرش  هب  رتور 1840  ددع  مدوم gntu1520/402و 40 ددع  ود  سبلت ctu-s و  مدومددع  دیرخ 2  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  8 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنامض یراد  الاک  ددرگ - همیمض  روتکاف  شیپ  --- دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  --- ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

k9 c iscok9 c isco  888888 رتور   رتور دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 5757

رتور رتور مدوم -  -  مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

6225883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسین رظن  دم  دک  ناریا  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  یلک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093171000054 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  DIN/DIN دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09103419104 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  عوجرم  هدنشورف  هنیزه  اب  ینف  تریاغم  تروص  رد 

دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 
دوش یم  ماجنا  الاک  تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 6

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

11111111-034  ، 43264519-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264519-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 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

6225965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  یناریا  یالاک  یناریا  هباشم  دوجو  تروص  رد 

1101050381000075 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1152A لدم هکبش  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SFP MODUIE ددع یرون 1  ربیف  روتروناک  ایدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع هکبش 2  رتست  و 

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: 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 رتست   رتست یرون - - یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  نامزاس  ریما  ترضح  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090640000005 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  ریما ع   ترضح  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هنایار دربهار  نیدار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917763953 یتسپ :  دک  یناهرب ،  دیهش  هچوک  شبن  یئاوه -  لپ  هب  هدیسرن  رویرهش -  راولب 17  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35235340-035  ، 35235341-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235341-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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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 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

6226020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  یرازفا و  تخس  تازیهجت  رورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000453 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس ناونع : : ناونع 6262
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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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6226058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرک  رپ   - IT هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000001126 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا اسر  زاسهب  هدننک  هضرع  عجرم   TRIO لدم لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/23 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIT هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6363
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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

6226181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشت تهج  دک  ناریا   - FORTIGATE - 600 E WITH ONE YEAR AUTOMATIC UPDATE OFFICE LICENSE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا 

1101090049004143 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص ارپاس  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FORTINET یتراجت مان   FG-100D لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تخادرپ هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   - FORTIGATE - 600 E WITH ONE YEAR AUTOMATIC UPDATE OFFICE LICENSE :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک  تسا  هام  هس 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشت   هباشت تهج   تهج دکدک   ناریا   ناریا  -  - FORTIGATE -  600  E WITH ONE YEAR AUTOMATIC UPDATE OFFICE LICENSEFORTIGATE -  600  E WITH ONE YEAR AUTOMATIC UPDATE OFFICE LICENSE ناونع : : ناونع
تسا تسا هام   هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن

6464
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO 2960 Ws-C2960X-48TS-L وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CISCO POE 2960-24 PCL هکبش چوس 

1101091579000563 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960X-24TS-LL لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24PC-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراک  زور  سانشراک 20  دات  زا  سپ  تخادرپ  هنیزه  دشاب -  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعرب  عوجرم  ای  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09153030239 سانشراک  سامت  هرامش 

زادرپراک 09158160237 سامت  هرامش 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38806050-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO POE 2960 -24 PCLCISCO POE 2960 -24 PCL هکبش   هکبش چوس   چوس   CISCO 2960  Ws-C2960X-48TS-LCISCO 2960  Ws-C2960X-48TS-L وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 6565
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 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

6226353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000716 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 450 دادعت : 

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

ددع 400 دادعت : 
1401/11/11 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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  کرمگ   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6226384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6666

کنیل کنیل یدید   چیئوس   چیئوس دراه ، ، دراه رتنیرپ ، ، رتنیرپ رنکسا ، ، رنکسا رویتنام ، ، رویتنام سیک ، ، سیک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6767
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تسویپ لیاف  قبط  کنیل  ید  چیئوس  دراه ، رتنیرپ ، رنکسا ، رویتنام ، سیک ، نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003667000003 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
رادیدپ نازادرپ  اریو  هدنزاس  عجرم   OXIN یتراجت مان  لدم 1120/1522/1505   HP رتنیرپ دربراک   CB436D/36A لدم یکشم  یرزیل  رگپاچ  جیرتراک  الاک :  مان 

رادیدپ نازادرپ  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   mSATA لدم  GB 128 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رازفا نایوگ  یسدنهم  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هنایار مامتها  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کنیل  ید  یتراجت  مان  لدم 222  تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/12 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 10 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-M2025CX لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
سکتناک  SD4410 لدم  in 44 گنر کت  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنزورف یاقآ  سامت 09131840299  هرامش  اب  ییامنهار  تهج   ) تسویپ لیاف  قبط  کنیل  ید  چیئوس  دراه ، رتنیرپ ، رنکسا ، رویتنام ، سیک ، نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یدقن  تروص  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هنیزه  تخادرپ  .دامن ) لصاح  سامت 

8815763914 یتسپ :  دک  هچوک 50 ،  شبن  رسای - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339955-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340243-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک   - تسا هباشم  دک  ناریا  -network switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001159 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/25 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  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 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

6226605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  هناماس.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط   cisco 9200L چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000134 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-48TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  هناماس.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط   cisco 9200L چوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم الاک   الاک  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- network  switchnetwork  switch ناونع : : ناونع 6868

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم هناماس.تسویپ   هناماس.تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   c isco 9200Lcisco 9200L چوس   چوس ناونع : : ناونع 6969
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ناریا یلم  کناب  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 07 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 6  یتناس /  زیاس 50  T1 لدم چیءوس 3850  کتسا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009001000117 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  6 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ رابنا برد  لیوحت  ههام /  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6226776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع   66 دادعت   دادعت یتناس /  /  یتناس 5050 زیاس   زیاس   T 1T 1 لدم   لدم   38503850 چیءوس   چیءوس کتسا   کتسا لباک   لباک ناونع : : ناونع 7070

وو یریمعت   یریمعت مود ، ، مود تسد   تسد یاهالاک   یاهالاک .ددرگ   .ددرگ یتناراگ   یتناراگ هدنشورف   هدنشورف طسوت   طسوت لاس   لاس   22 تدم   تدم هبهب   لقادحو   لقادحو هدوب   هدوب یلصا   یلصا ونون   دیاب   دیاب الاک   الاک   P/F CISCOP/F CISCO ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمن   یمن دات   دات دروم   دروم ناونع   ناونع چیه   چیه هبهب   ..... ..... 

7171
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P/F CISCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمن  دات  دروم  ناونع  چیه  هب  یریمعت و .....  مود ، تسد  یاهالاک  .ددرگ  یتناراگ  هدنشورف  طسوت  لاس  تدم 2  هب  لقادحو  هدوب  یلصا  ون  دیاب  الاک 

1101001034006178 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X4712-SFP-E لدم هنایار   DSP لوژام الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-X45-SUP7-E لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-C45-1400AC لدم هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X4624-SFP-E لدم هنایار   DSP لوژام الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  یسررب  لباق  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  ینف  تاداهنشیپ  اهنت 

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم و اب  قباطم   FID2 درادناتسا شیاریو  نیرخآ  اب  قباطم  لوژام GPRS و  اب   AMI میقتسم لاصتا  زاف  هس  روتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تامازلا 

1201007007000292 زاین :  هرامش 
دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم   FID2 درادناتسا شیاریو  نیرخآ  اب  قباطم  لوژام GPRS و  اب   AMI میقتسم لاصتا  زاف  هس  روتنک  - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  220 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ، ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت   ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دامرف تقد  ار  الاک  هبزاین  خیرات  .دوش ( صخشم  الاکدک  کی  فیدر  ره  یارب  افطل  .تفرگ  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وو تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم   FID2FID2 درادناتسا   درادناتسا شیاریو   شیاریو نیرخآ   نیرخآ اباب   قباطم   قباطم وو     GPRSGPRS لوژام   لوژام اباب     AMIAMI میقتسم   میقتسم لاصتا   لاصتا زاف   زاف هسهس   روتنک   روتنک ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف تامازلا   تامازلا

7272

یویو یدید   هنایار -  -  هنایار سوم   سوم یبط   یبط دپدپ   -- هنایار هنایار مرمر    - - یایا هکس   هکس ژراش   ژراش لباق   لباق ریغ   ریغ یرتاب   یرتاب  - - لاکیتپا لاکیتپا میس   میس یبیب   سوم   سوم وو   میس   میس یبیب   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   ناونع : : ناونع
هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- لانرتنیا لانرتنیا رتیار   رتیار یدید  

7373
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تسا هدش  هداد  رظن  دم  صاخ  یاه  الاک  حرش  تسا -  رظن  دم  کی  هجرد  تیفیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسا رظن  دم  اهنت  راد  میس  سوم  *- DEs1026 کنیل ید  تروپ  چیئوس 24 

1101090185000089 زاین :  هرامش 
ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

شیدنا ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8310W لدم لاکیتپا  میس  یب  سوم  میس و  یب  دیلک  هحفص  تس  الاک :  مان 
نطو

تس 25 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

سراپ یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یددع  رتسیلب 5  یدنب  هتسب  عون   CR 2032 لدم  V 3 ژاتلو یا  هکس  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 
هملپ

هتسب 10 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نایدوعسم لامج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   DDR3 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SONY OPTIARC یتراجت مان   24X-AD-7241S لدم یا  هرقن  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ابص هنایار  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   DLINK یتراجت مان   DES-1204D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   MANS4 لدم رتنیرپ   USB لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   45DFR لدم  VGA لباک الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 153 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/874bycxb4rjar?user=37505&ntc=6226846
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6226846?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6226852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قبط  تالآ (  نیشام  هرادا  اههار و  میرح  هرادا  نادهاز ,  یرادهار  هرادا  هکبش  تخاس  ریز  لیمکت  تهج  مزاول  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101003972000634 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یرتم  هرقرق   PE شکور سنج  روک  زیاس 24  سیلیس  یداه  سنج   OBUC-NZ-AY 4x6 دک  NZ ربیف اب  کشخ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش 

رتم 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربکا یاقا   05431166363 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: 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 تخاس   تخاس ریز   ریز لیمکت   لیمکت تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7474
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هیورشب افش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  هیلخت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101092085000058 زاین :  هرامش 
هیورشب افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قبط  رورس  قاتا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9781686661 یتسپ :  دک  داهجراولب ،  - هیورشب ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  هیورشب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782011-056  ، 31204700-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782014-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا هاگدورف   :: 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 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

6226926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  - 3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - یا ما  ید  چا  لباک  هظفاح و  تراک  سالپ و   3 یاپ یربزر  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاعطق  تسیل 

1101001409000080 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا راگن  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  راگن  ناهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MNA-TR-001 لدم هتفرشیپ  یاپ  یربزر  درب  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 18 دادعت : 

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

رد تاعطق  تسیل  ینف و  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  - 3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - یا ما  ید  چا  لباک  هظفاح و  تراک  سالپ و   3 یاپ یربزر  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف 

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

یایا ماما   یدید   چاچا   لباک   لباک وو   هظفاح   هظفاح تراک   تراک وو   سالپ   سالپ   33 یاپ یاپ یربزر   یربزر -- 11 ناونع : : ناونع 7676
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مب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالاوس تباب  تسویپ و  تاصخشم  قبط  نیالفآ  یریگ  پاکب  هاگتسد UTM و  دیرخ  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب 09131443009 سامت  دنمشوه  سدنهم  یاقا  اب  ینف 

1101090889000052 زاین :  هرامش 
مب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  روهمم  روتکاف  شیپ  تسا  دنمشهاوخ  تسا و  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771967 یتسپ :  دک  مب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادا  تیاس  یئاجر  دیهش  راولب  نارادرس  نادیم  مب  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344607-034  ، 44341120-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44340847-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش   UTMUTM  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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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 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتراک رد  دوجوم  لماک  تایوتحم  اب  هارمه  / Rextron دنرب :  NXDU-220 لدم چیئوس ، یور  رب  DVI ردنتسکا  KVM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101097576000458 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CE-700 لدم  USB ردنتسکا  KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتراک رد  دوجوم  لماک  تایوتحم  اب  هارمه  / Rextron دنرب :  NXDU-220 لدم چیئوس ، یور  رب  DVI ردنتسکا  KVM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

09360544094  - 07731318370 سامت هرامش 

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

31318351-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، چیئوس چیئوس یور   یور ربرب   DVIDVI ردنتسکا   ردنتسکا   KVMKVM ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژنکاپ رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6226947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگراب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   PACS متسیس تهج   G10 هنایار رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  اب  روتکاف  شیپ.ددرگ 

1101090641000016 زاین :  هرامش 
داژنکاپ رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هنایار دربهار  نیدار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هب لاسرا  هنیزه.ددرگ  همیمض  هدوزفا  شزرا  ابروتکاف  شیپ  ددرگ  یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  تاصخشم.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع 

8913898934 یتسپ :  دک  یتاره ،  یکشزپ  زکرم  یخرف  نابایخ  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36226200-035  ، 36229681-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36229681-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  هار  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

6227024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا نهآ  هار  لک  هرادا  تهج  ییویدار  کنیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001178000207 زاین :  هرامش 
ناهفصا نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   sxt5 لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

کفنیال ءزج  تسویپ  یاه  لیاف  _ الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ  _ تسا یراذگ  تمیق  یانبم  دیرخ  مالقا  تسیل  _ تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این راگدای  سدنهم  رظان 03136912211  سامت  هرامش  _ تسا دیرخ 

8169179811 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یدرجتسد  دیهش  هارگرزب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36912747-031  ، 36542020-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36542002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 7979

ییویدار ییویدار کنیل   کنیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  22 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005586 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 26,840 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یشک میس  تکاد  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یشک میس  تکاد  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
کج الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رتموکسیو هلول  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یزغم چیپ  نماض ، چیپ  میظنت ، چیپ  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یزغم چیپ  نماض ، چیپ  میظنت ، چیپ  الاک :  مان 
ددع 4,000 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  قوف  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و رتموکسیو - - رتموکسیو هلول   هلول کجکج -  -  یشک -  -  یشک میس   میس تکاد   تکاد هکبش -  -  هکبش لباک   لباک لنپ -  -  لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 8181

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 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

6227257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساساربروشک  نها  هار  سیلپ  یارب  تاقلعتم  هارمه  هب  ییویدار  کنیل  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000246 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 3 دادعت : 

1401/11/30 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

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8282
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 17 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  متسیس  لماش  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000381 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سوت  نایوپ  فرژ  یسدنهم  یتاقیقحت  تکرش  یتراجت  مان   Kavan-1010 لدم واک  فرژ  ینامزاس  هکبش  تراظن  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

سوت نایوپ  فرژ  یسدنهم  یتاقیقحت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب هتشاد  ناتسا  حطس  رد  لاعف  یگدنیامن  دشاب  هتشاد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  اتفا و  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255280-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6227468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154965 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
c3850-nm-2-10g لدم وکسیس  لوژام  تراک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/13 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تراظن   تراظن گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8383

c3850-nm-2 - 10gc3850-nm-2 - 10g لدم   لدم وکسیس   وکسیس لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 8484
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6227535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا مئالع و  تن  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000248 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 
) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6225633 سسکا  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رورس6225647 بو  سیباتید و  تامدخ  هحفص 17)ذخا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایدوم6226570 هناماس  هژیو  یاه  یسرتسد  تیریدم  یتینما  زیهجت  دیرخ  هحفص 17)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6226584 زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  هحفص 17)ذخا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

و6226979 داجیس )  ) اه هداد  یکینورتکلا  یروآ  عمج  هچراپکی  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
داجیس رتسب  رب  اهناتسا  یرامآ  همانلاس  دیلوت  یارجا  ینابیتشپ 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناریا6227097 رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هحفص 17)هاگتسد یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6227204 رورس  یتعنص -  یاهدادخر  گیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 24)هنوزفا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تاطابترا تاطابترا وو   مئالع   مئالع تنتن   رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 8585
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکینورتکلا6227479 تراظن  تحت  دارفا  یبایدر  شیاپ و  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رامآ6227552 هدکشهوژپ  تیاس  بو  زا  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GSB-65JB لدم  G Plus دنمشوه درب  تیاو  یارب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000275 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ دنمشوه  یاهدرب  هدننک  هضرع  عجرم  درب  نیذآ  یتراجت  مان   AZ82 لدم  in 82 زیاس دنمشوه  درب  تیاو  هتخت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهع  رب  لحم  رد  لیوحت  بصن و  باهذ  بایا و  هنیزه   / یلصا یتناراگ  اب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

GSB-65JBGSB-65JB لدم   لدم   G PlusG Plus دنمشوه   دنمشوه درب   درب تیاو   تیاو ناونع : : ناونع 8686
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) ناتسا هزوح  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  رالوس  یزاجم  یسیلپ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق 

1101000278000306 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   SOW18 لدم  W 18 ناوت رالوس  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیرز  یرادرهش   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهروحم اهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج رالوس   رالوس یزاجم   یزاجم یسیلپ   یسیلپ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

یلودج یلودج گنر   گنر رنیت   رنیت وو   یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلودج گنر  رنیت  یلودج و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093283000067 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ششوپ ناریفس  هدننک  هضرع  عجرم  تشهبیدرا  یتراجت  مان  یزلف  یطوق   Lit 25 مجح  op-2080-2 گنر دک  یجنران  یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

نیسای گنریس  ششوپ  ناریفس  هدنزاس  عجرم  نیسای  گنریس 
یطوق 60 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 نلاگ  J112 گنر دک  درز  یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 60 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SANDORA SETIA یتراجت مان   kg 20 یکیتسالپ لطس  یدنب  هتسب  عون  گنر 605  دک  زبس  ناسرودروب  یلودج  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 
ادرف نارگ  یمیش  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  ادرف  نارگ  یمیش  یدیلوت 

لطس 65 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناویژ شقن  ابید  هدننک  هضرع  عجرم  ناویژ  شقن  ابید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 25 بلح یدیکلآ  یلودج  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 128 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناریفس هدننک  هضرع  عجرم  تشهبیدرا  یتراجت  مان  یزلف  بلح  یدنب  هتسب  عون   Lit 25 مجح  op-2080-4 گنر دک  درز  یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

نیسای گنریس  ششوپ  ناریفس  هدنزاس  عجرم  نیسای  گنریس  ششوپ 
بلح 60 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
داگراساپ یمیش  شیالاپ  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  یمیش  شیالاپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 200 یزلف هکشب  ینغور  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 10 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد مالعتسا  گرب  هناماس و  رد  هدش  هداد  قیبطت  ار  تمیق  هناماس ، اب  مالعتسا  گرب  رب  دحاو  تقباطم  مدع  لیلد  هب  .تسا  هباشم  الاک  ناریا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن

8471837114 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235060-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235434-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک

نامرک 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

6225858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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یکیفارت یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095323000005 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502000602   40x40 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  شلف  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 37 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   33x50 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 1  یسدنهم  گنربش  اب  راد  هبل   60x20 cm لیطتسم امن  رطخ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502004202   60x30 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  ریسم  تیاده  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 1  یسدنهم  گنربش  اب  راد  هبل   60x60 cm عبرم یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لامش یمیش  راگن  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   50x14 cm زیاس یکشم  لیطتسم  امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.310 دک  cm 75 زیاس ناتروی  یلپ  سنج  یا  هرک  گنربش  میدق  حرط  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

ولبات هیلک  هدنشورف  هدهع  هب  هنیزه  رابنا  برد  نامرک  لیوحت  هلاس  گنربش 7 هزیناولاگ 1/5  راد  مرف  تساوخرد  دروم  زیاس  اب  یکیفارت  یاهولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هئارا  هدنشورف  کی  طسوت 

7619794864 یتسپ :  دک  هرامش 37 ،  هچوک  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32438630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32438631-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدنرز هواس و  یاه  ناتسرهش  هزوح  لیردراگ  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000311 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروارب 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوانگ 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 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

6226287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هوانگ  ردنب  رهش  حطس  رد  هدافتسا  تهج  یکیفارت  مئالع  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050041000091 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  هوانگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 1  یسدنهم  گنربش  اب  راد  هبل   cm 60 عافترا ثلثم  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هوانگ رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم.دوش رومهم  لیمکت و  لماک  مالعتسا.دشاب  یم  تخادرپ  شیپ  نودب  ههامود  تروصب  تخادرپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلعمالغ یگنهامه 09120398069  دوش  ماجنا  دیاب  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ  هتفه  کی  فرظ  لیوحت  دشاب .  کی  هجرد  قوف  سانجا  انمض   . دوش همیمض  تکرش 

هداز

7531863895 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ینیمخ  ماما  هوانگردنب خ  هوانگ ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33123200-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33123200-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیدنرز هیدنرز وو   هواس   هواس یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش هزوح   هزوح لیردراگ   لیردراگ تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 9090

رهش رهش حطس   حطس ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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رهبا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج / ددع 1650 درادناتسا ینامیس  30*40 یسرپ لودج  / ددع 5500 درادناتسا ینامیس  یسرپ 50*30 لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 1000 درادناتسا ینامیس  50*50 یسرپ

1101092204000296 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نوتب مرف  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   500x500 mm یسرپ لودج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دنراد رارق  تیولوا  رد  یلحم  ناراکنامیپ.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لودج لودج // ددع ددع 16501650 درادناتسا درادناتسا ینامیس   ینامیس 3030 ** 4040 یسرپ یسرپ لودج   لودج // ددع ددع 55005500 درادناتسا درادناتسا ینامیس   ینامیس 3030 ** 5050 یسرپ   یسرپ لودج   لودج ناونع : : ناونع
ددع ددع 10001000 درادناتسا درادناتسا ینامیس   ینامیس 5050 ** 5050 یسرپ یسرپ

9292
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  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 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

6226973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  یباختنا  دک  ناریا  لخاد /  دیلوت  تسویپ /  لیاف  تاصخشم  قباطم  لوکساب /  لنپ  ضیوعت  تهج  هدنهدناشن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب

1101092416000460 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

درف یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   FARD IRAN یتراجت مان   TEC-1610 لدم یا  هداج  یلیر و  طوطخ  کیتاتسا  نیزوت  هاگتسد  دربراک  یکینورتکلا  رگناشن  الاک :  مان 
ناریا درف  یتعنص  هدنزاس  عجرم  ناریا 

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

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاپس ینابرهم /  تاماهبا 07152112718 /  عفر  تهج  سامت  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112712-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم ناتسا  هزوح  یتاعالطا  یماظتنا و  ، یراطخا ولبات  هیاپ و  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000309 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروارب 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوکساب لوکساب لنپ   لنپ ضیوعت   ضیوعت تهج   تهج هدنهدناشن   هدنهدناشن ناونع : : ناونع 9393

یتاعالطا یتاعالطا وو   یماظتنا   یماظتنا ،، یراطخا یراطخا ولبات   ولبات وو   هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9494
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 08 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6227060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملعم نابوتا  روحم  ینایم  ژوفور  رد  یسرجوین  بصن  لحم  یزاسرتسب  یارب  نتب  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000321 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک یاراد  هباشم  یاه  دک  ناریااب  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یراوس  هخرچود  ریسم  تهج  ینتب  هدننک  ادج  ددع  3300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ لحم  هب  لمحو  مزال  درادناتساو 
1101005723000061 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نارجاهم  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لمآ نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   35x48 cm داعبا هفرطود  هدننک  ادج  لودج  الاک :  مان 

ددع 3,300 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

08638628120 نفلت  1401/11/30 اتیاهن الاک  لیوحت.ددرگ  لاسرا  هدننک  نیمات  هنیزهاب  الاک  هنومن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3991917535 یتسپ :  دک  نارجاهم ،  یرادرهش  ( هر ) ینیمخ ماما  نادیم  نارجاهم  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355-3862  ، 38623355-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38623355-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ینایم   ینایم ژوفور   ژوفور ردرد   یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن لحم   لحم یزاسرتسب   یزاسرتسب یارب   یارب نتب   نتب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9595

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یراوس   یراوس هخرچود   هخرچود ریسم   ریسم تهج   تهج ینتب   ینتب هدننک   هدننک ادج   ادج ددع   ددع   33003300 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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نادابآ یرهش  یاهاضف  ینیرفآ  زاب  نارمع و  نامزاس   :: 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

6227347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازبا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094982000057 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناسارخ رازبا  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   2838G لدم بیرخت  لیرد  الاک :  مان 

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

یدسا یرهاظم  یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ZINGER لدم تازلف  یتسد  شرب  هعطق  یرس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یلوسر رداق  هدننک  هضرع  عجرم   CGGC یتراجت مان  یرتم   mm^2 16 عطقم حطس   mm 11 رطق یقرب  یراکشوج  لباک  الاک :  مان 

رتم 50 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاورپ نارتسگ  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   GINDUN یتراجت مان   ISO9809-232-40L لدم  Lit 40 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
قفش تعنص  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  قفش  تعنص  باهش  یتراجت  مان   k1007 لدم یکیفارت  یطورخم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

تایسوم لداع  هدننک  هضرع  عجرم   PAC یتراجت مان   cm 50 لوط  in 1 زیاس بآ  گنلیش  الاک :  مان 
هخاش 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
روپ یفسوی  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   YPD یتراجت مان  لدم 1220  یژراش  هوق  غارچ  الاک :  مان 

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

یورسخ دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   TAIZ یتراجت مان   A9557 لدم یکیتسالپ  یلادپ  هلابز  لطس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نیشام اتآ  یزاس  رازبا  تکرش  زا  یددع  نتراک 12  تخت  رسود  راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

حرد یرهاظم  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس  LED113 لدم زمرق  هناخ  کت  یدیشروخ  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6316856593 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  لوکساب  زا  دعب  بلاط  یبا  نب  یلع  هداج  زاوها  نادابآ  هداج  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53255234-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53255060-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازبا رازبا ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6227372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضافحتسا هزوح  یاه  نادرگربرود  عطاقت و  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000166 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یضافحتسا یضافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه نادرگربرود   نادرگربرود وو   عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  لرتنک  سسکا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000070 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  یقوقح  ینف و  طیارش  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 

.دشاب یم  رودقم  تامدخ  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: 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

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

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

6225906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  تاقلعتمو  برد  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000228 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یتساوخرد  تاصخشم  قبط  مالعتسا  یراذگراب  لیمکت و  .دشابیم 3- زیربت  هاگدورف  لیوحت  .دشابیم 2- هباشم  دک  ناریا   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یرادا  تاعاس  رد  نفلت 04141998806  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشابیم 4-

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

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

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تاقلعتمو   تاقلعتمو برد   برد کجکج   ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیلیم تماخض 0/7  هب  رتمیتناس  هدش 90  هرکرک  ضرع  رتم و  لوط 3  هب  رادجوم  قرو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001549 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
درون لیفورپ  هلول و  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک   mm 0/7 تماخض  1250x6000 mm داعبا  ST12 دالوف عون  یا  هرکرک  یدالوف  هداس  هزیناولاگ  قرو  الاک :  مان 

هواس ناراک 
مرگولیک 500 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

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

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

هدش هدش هرکرک   هرکرک رادجوم   رادجوم قرو   قرو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - تسویپ ینف  تایئزج  قباطم  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  هپس  کناب  پآ  لور  یا  هرکرک  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004794000125 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 05433251130 نفلت.تسا  هدش  جرد  تسویپ  لیاف  رد  مزال  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  حرشب  ددرت و ...  لرتنک  تیگ  یر ، سکیا  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000061 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   FGTM لدم یا  هناورپ  ینایم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  اه  یتساوخرد  تیحالص  یاه  یهاوگ  یراذگراب  مدع  دیدزاب و  مدع  روتکاف ، سیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کناب کناب پآپآ   لور   لور یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 102102

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ یریر ، ، سکیا   سکیا تیگ   تیگ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

6226525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  هب  لماک  حرش  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  نکسا 640 -  ایرآ  لدم   X RAY یسرزاب هاگتسد  دروبیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097587000352 زاین :  هرامش 

مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دیمح دیهان  هدنزاس  عجرم   MEDELI یتراجت مان   M10 لدم لاتیجید  دروبیک  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  لماک  حرش  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  نکسا 640 -  ایرآ  لدم   X RAY یسرزاب هاگتسد  دروبیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463685-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: 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

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

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

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

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

6226838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) یقرب مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000823 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
بسچ ناریا  یددع  نتراک 500   mmx10 Yd 16 یکشم تیمسا  کج  قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

X RAYX RAY یسرزاب   یسرزاب هاگتسد   هاگتسد دروبیک   دروبیک ناونع : : ناونع 104104

یقرب یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  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 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

6227107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاکدک عبرمرتم  ادودح 24  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  هریگتسدددع  ود  اب  نشور  یا  هوهق  گنر  هب  یمرچ  یئوشک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا یتسویپ  مرف  لیمکت.دشاب  یم  هباشم 

1101050262000024 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOUTH EAST (FUJIAN) MOTOR CORPORATION LTD هدنزاس عجرم  اکیلد  نو  تسار  ییوشک  برد  یزلف  لیر  الاک :  مان 
ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ 

ددع 24 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عبرمرتم  24 ادودح تسیمازلا  هدش  یراذگراب  مرف  لیمکت  زیربت  یعامتجا  نیمات  هبعش 5  نلاس  بصن  یارب  ( ینوئدراکآ  ) یمرچ یئوشک  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156947364 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33287002-041  ، 33282993-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282778-041 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   هریگتسدددع   هریگتسدددع ودود   اباب   نشور   نشور یایا   هوهق   هوهق گنر   گنر هبهب   یمرچ   یمرچ یئوشک   یئوشک برد   برد ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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 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

6227194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشت تهج  افرص  دک  ناریا  زیربت ، یندم  دیهش  هاگدورف  رد  امه  گنیرتیک  یدورو  یکینورتکلا  برد  بصن  هیهت و  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
401 نمهب  11/10 دیدزاب.تسا

1101090049004146 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسا  هامکی  تخادرپ  نامز.دیامن  ظاحل  دوخ  تمیق  داهنشیپ  رد  همیب  دیامن  تاروسک  تسیاب 10 % یم  راکنام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
55677659-51003526 روپنامیا یاقآ  سانشراک.ددرگ  یم  لاطبا  داهنشیپ  روهمم  تروصب 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

گنیرتیک گنیرتیک یدورو   یدورو یکینورتکلا   یکینورتکلا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6227287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و یقرب  هرکرک  دیرخ  تهج  یمومع  نالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  امتح  یتساوخرد  کرادم.دامرفب  حیحص  یعقاو و  یراذگ  تمیق  امتح  تسویپ  هعلاطم  اب  افطل 

1201004786000007 زاین :  هرامش 
نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  رهش  بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  سدق  دجسم  بنج  یلامش  یئاراخب  هنازخ  تثعب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1188719461

55189611-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55337063-021 :: 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

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ تهج   تهج یمومع   یمومع نالعا   نالعا ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6227421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  هب  زاین.دراد  هلاس  یتناراو 1  یتناراگ و  نیمضت  هرود  هب  زاین  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - ددرت تیگ  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دراد شزومآ  بصن و  َ

1101097587000354 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-50 لدم هرهچ  صیخشت  تراک و  تشگنا و  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناگادج و تروص  هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  - ددرت تیگ  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  هیهت و  تسو  کرادم  دانسا و  مالعتسا و  طیارش  اضاقت و  قباطم  اقیقد "

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463715-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت وو   تراک   تراک وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ددرت - - ددرت تیگ   تیگ دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 109109

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

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

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

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

6225654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخوس هاگیاج  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005631000007 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناقزار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  باهذ  بایا و  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  باستحا  اب  هدش  هداد  تمیق  هک  تخوس  هاگیاج  رد  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  12 دادعت : 

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

هنیزه اذل  دشاب  یم  باهذ  بایا و  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  باستحا  اب  هدش  هداد  تمیق  هک  تخوس  هاگیاج  رد  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هیدنرز  هواس و  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا  دش و  دهاوخ  تخادرپ  تسارح  لک  هرادا  دات  زا  دعب 

3936151111 یتسپ :  دک  یرادرهشراولب ،  ناقزاررهش  هیدنرز  ناتسرهش  هیدنرز ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45322500-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45322210-086 :: 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

نکسم کناب   :: 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

6225735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP لاتیجید یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000023 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  تسویپ -  دادرارق  اهب و  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ریذپ  ناکما  کناب  سانشراک 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: 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

تخوس تخوس هاگیاج   هاگیاج تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10

IPIP لاتیجید   لاتیجید یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

6225796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP لاتیجید یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000022 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  تسویپ -  دادرارق  اهب و  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ریذپ  ناکما  کناب  سانشراک 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: 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

هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیسکا یتراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000183 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شواک رازفا  شناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   AXIS Q6075-E لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP لاتیجید   لاتیجید یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1121 12

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاق رد  ناتسزوخ  ناتسا  ماد  روما  ینابیتشپ  لک  هرادا  رتفد   IP هتسبرادم متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دادرارق

1101001014000597 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
متیآ 38 دادعت : 

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

ماهبا و عفر  تهج  ًانمض  تسیمازلا .  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  هدوب و  یمازلا  هدش  تسویپ  دانسا  دافم  دراوم  تیاعر  اه و  تسویپ  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  هرامش 09169941438  هب  هژورپ  رظان  یئمهب  تلود  یاقآ  اب  رتشیب  تاحیضوت 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331009-061  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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

دد   IPIP هتسبرادم   هتسبرادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1141 14
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجیب گنت  یرادا  شخب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  رازگرب  مالیا  ناتسرهش  رد   1401 خروم 11/16 / هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج 

1101091863001576 زاین :  هرامش 
برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 100 دادعت : 

1402/03/17 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : هژورپ لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج  یگنهامه  تهج  ناسانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183344509 هارمه :  یلخاد 2404 –  - 0833311 یناخیدهم :  هلا  تجح  یاقآ 

.دشاب یم  ارجالا  مزال  تسویپ  هچباتک  رد  جردم  طورش  هیلک 

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا شخب   شخب کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 115115
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  قباطم  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  هپس  کناب  یداتس  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

1101004794000126 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   EC-SP2202 لدم نادرگ  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تاحیضوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا -- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ناتسچولب   ناتسچولب وو   ناتسیس   ناتسیس ناتسا   ناتسا هپس   هپس کناب   کناب یداتس   یداتس نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک  

1 161 16
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قناولک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6226556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمپ هاگیاج  یارب  یتسویپ  مالعتسا  زیر  حرش  هب  هریغ  دراه و  نیبرود و  لیبق  زا  هتسبرادم  نیبرود  زایندروم  یاهالاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش نیزنب 

1101090609000012 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  قناولک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

یرادرهش نیزنب  پمپ  هاگیاج  یارب  یتسویپ  مالعتسا  زیر  حرش  هب  هریغ  دراه و  نیبرود و  لیبق  زا  هتسبرادم  نیبرود  زایندروم  یاهالاک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5395159441 یتسپ :  دک  قناولک ،  یرادرهش  تیالو  نابایخ  قناولک -  رهش  سیره - ناتسرهش  سیره ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43445312-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43445332-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه وو   نیبرود   نیبرود لیبق   لیبق زازا   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود زایندروم   زایندروم یاهالاک   یاهالاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17
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یمالسا تاطابترا  گنهرف 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 16 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6226796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنیامن تکرش  دنراد  روضح  دهشم  ناتسرهش  رد  هک  یناگدننک  نیمات  تسویپ  تسیل  قبط   BLV2L لدم لناس  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000135 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رازفا
هاگتسد 565 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب  سامت  یرظن  یاقا  هرامش 09126388412  اب  زاین  تروصرد  دنیامن  تکرش  دنراد  روضح  دهشم  ناتسرهشرد  هک  یدارفا  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  ملق  565

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: 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

BLV2LBLV2L لدم   لدم لناس   لناس نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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یلامش ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6226801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا %30، دقن %70 :) تخادرپ هوحن  ، هباشمدکناریا ، تاقلعتمو تازیهجتو  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاکاب  تیولوا.داتدروم  ینفرظانرظنابالاک  (، 1404 هنازخ

1101005270000279 زاین :  هرامش 
صاخ یماهس  یلامش    ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIVIEW هدنزاس عجرم   EXSOM یتراجت مان   EIPC-D234 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه (، هنازخ 1404 دانسا  %30 دقن ،  % 70 تخادرپ (: هوحن.ددرگ  یراذگراب  هناماسردودات  ، تسویپ یناگرزاب  تاصخشم  ، هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا یالاکاب  تیولوا.دوش  یگنهامهرابناو  یناگرزاب  روما  اب  أمتح  لاسرازا  لبق  ، لوبقدروم ینفرظانداتابالاک.هدنشورف  هدهعب  هیلخت  لمح و  ، یریگراب

9414996463 یتسپ :  دک  شزرو ،  هچوک  شبن  تلود  -  راولوب  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241326-058  ، 32245913-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245911-058 :: 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

EIPC-D234EIPC-D234  لدم لدم هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19
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افش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6226854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093726000094 زاین :  هرامش 

افش ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

03432115809 .بصن تاعطق و  اب.ددرگ  جرد  عمجو  یف  تمیق.ددرگ  لماک  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618751151 یتسپ :  دک  نامرک ،  افش  ناتسرامیب  رثوک  نادیم  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32115780-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32115803-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم و ساسارب  تشر  داژندمحم  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، دیرخ ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  مرف  طیارش 

1101004854000088 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SECU GASY یتراجت مان   SE-7008BV لدم هتسبرادم  نیبرود  دراه  نودب   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
لارام تراجت  ماهرپ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه مرف  طیارش  تاصخشم و  ساسارب  تشر  داژندمحم  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، دیرخ ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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 یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   لمح   لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم و ساسارب  ناجیهال  هللا  حور  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، دیرخ ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  مرف  طیارش 

1101004854000087 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

صیخرت وپرهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   QTUM یتراجت مان   N4167 لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه مرف  طیارش  تاصخشم و  ساسارب  ناجیهال  هللا  حور  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، دیرخ ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

هبعش هبعش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   لمح   لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 122122

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6227135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید هظفاح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002722 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیرز تراجت  سگرن  هدننک  هضرع  عجرم   HIGHVISION یتراجت مان   FTZ-401UD لدم هلاناک  لاتیجید 1  هظفاح  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ اب  هارمه  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: 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

ناگرگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  یریگ  شفک  هتالکرس  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون 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

6227228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  زوجم  هیارا  هتالکرس .  یاتسور  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100350000001 زاین :  هرامش 

ناگرگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  یریگ  شفک  هتالکرس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4934161394 یتسپ :  دک  یریگ ،  شفک  هتالکرس  یاتسور  یزکرم ، شخب  ناگرگ ، ناتسرهش  ناتسلگ ، ناتسا  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315895-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32315895-017 :: 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

لاتیجید لاتیجید هظفاح   هظفاح ناونع : : ناونع 123123

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " 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

هتسبرادم6226879 نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6226987 قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  هحفص 24)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یشک6227458 لباکو  بصنو   ip نیبرود هاگتسد  یرطابو 5  تاوولیک  سا 20 یپوی  هاگتسد  کی 
قاتا یارب 4  قیرح  افطا  متسیس  ددع و  دادعت 4  هب  لرتنک  سسکا   4T دراه هارمهب 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6227575 یافطا   , BMS دنمشوه تیریدم  هحفص 24)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

درگتشه دیدج  رهش  نارمع  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 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

6226966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.نارمع تکرشرابنا  لیوحت  لحم.تسویپ  تسیل  ساساربرورس  تازیهجتو  تاعطقدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  : تامازلا

1101001290000048 زاین :  هرامش 
درگتشه دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AS5300-8E1-240-AC لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت   ACCESS رورس الاک :  مان 
هاگتسد 38 دادعت : 

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

صلاخ تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  هیلک.دامن  لصاح  سامت  02644264004 هرامشاب لاوس  هنوگرهزورب  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یعامتجا  نیمات  همیب  باسحاصافم  هئارا  هب  طونم  ییاهندرکراک 

یتسپ دک  درگتشه ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   - هلحم 4 زاف 2   - درگتشه دیدج  رهش  نیوزق ،   - نارهت نابوتا  رتمولیک 65  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3361959383 : 

44260311-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4460320-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.نارمع6226966 تکرشرابنا  لیوحت  لحم.تسویپ  تسیل  ساساربرورس  تازیهجتو  تاعطقدیرخ 
تسویپ هب  : تامازلا

هحفص 99) )  accessaccess

تسویپ تسویپ هبهب   :: تامازلا تامازلا .نارمع   .نارمع تکرشرابنا   تکرشرابنا لیوحت   لیوحت لحم.تسویپ   لحم.تسویپ تسیل   تسیل ساساربرورس   ساساربرورس تازیهجتو   تازیهجتو تاعطقدیرخ   تاعطقدیرخ ناونع : : ناونع 125125

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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

هتسبرادم6226920 نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، هحفص 86)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6226922 هتسبرادم  نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، هحفص 86)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6227561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1 ددع  NVR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PATCH CORD 7FT ددع 2

1201091915000480 زاین :  هرامش 
ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  تاصخشم  دنرب و  هئارا   / دشاب الاک  نیرتبوغرمو  نیرتهب  زا  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس هناماس  تسویپ  رد  مالعتسا  طیارش  مرفو  دادعت  حرش و  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

6227561PATCH CORD 7FT ددع 2 1 ددع  NVR(100 هحفص )  nvrnvr

PATCH CORD 7FTPATCH CORD 7FT ددع ددع 22   11 ددع ددع   NVRNVR ناونع : : ناونع 126126

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6226329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قبط  سالک 600  چنیا  ولو 4 لاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000963 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 

بونج زبس  حول  هدننک 
تس 4 دادعت : 

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

لباق روکذم  داهنشیپ  ینف  دانسا  یراذگراب  مدع  تروص  رد   / دریگرارق هناماس  تسویپ  یلایرو  ینف  داهنشیپ  ددرگ .  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 07632196323 تیولوا  یموب  ناگدننک  نیمات  دشابم /  دیرخ  تیولوا  یناریا  یالاک   ./ ددرگیم لاطباو  دشابیمن  یسررب 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

قیرح6225770 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بیع و  هحفص 32)عفر  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6226329 مالعتسا  مرف  قبط  سالک 600  چنیا  ولو 4 هحفص 9)لاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6225633 سسکا  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یشک6227458 لباکو  بصنو   ip نیبرود هاگتسد  یرطابو 5  تاوولیک  سا 20 یپوی  هاگتسد  کی 
قاتا یارب 4  قیرح  افطا  متسیس  ددع و  دادعت 4  هب  لرتنک  سسکا   4T دراه هارمهب 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط   600600 سالک   سالک چنیا   چنیا ولو  44 ولو لاب   لاب 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

دنمشوه6226295 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6226470 لرتنک  تیگ  یر ، سکیا  تیگ  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هرهچ6227421 صیخشت  تراک و  تشگنا و  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  ددرت - تیگ  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

قیرح6225770 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بیع و  هحفص 32)عفر  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روما6225823 لک  هرادا  یاهرورس  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
.دشاب یم  یمازلا  دیدزاب  همانیفرعم و  تسویپ  حرش  هب  نارهت  زکرم  یتایلام 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6226329 مالعتسا  مرف  قبط  سالک 600  چنیا  ولو 4 هحفص 9)لاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرحءافطاو6226595 مالعا  متسیس  یارجا  رب  تراظنو  هرواشم  تامدخ  هحفص 32)تفایرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6226861/ قیرح افطا  / قرب ولبات  / پمپ / هحفص 32)هلول قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6227118FM200 زاگ اب  رورس  قاتا  کیتاموتا  دنمشوه و  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لک6227146 هرادا  یاهرورس  کیتاموتا  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 32)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتویپماک6227192 رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  هحفص 32)نالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6227440 حرش  قباطم  ژراش  لباق  قیرح  نالعا  لرتنک  لناپ  یرتاب  ملق  ود  هحفص 32)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یشک6227458 لباکو  بصنو   ip نیبرود هاگتسد  یرطابو 5  تاوولیک  سا 20 یپوی  هاگتسد  کی 
قاتا یارب 4  قیرح  افطا  متسیس  ددع و  دادعت 4  هب  لرتنک  سسکا   4T دراه هارمهب 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6227575 یافطا   , BMS دنمشوه تیریدم  هحفص 24)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادا6226018 شخب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 86)داجیا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6226186 تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  هحفص 13)دیرخ 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6226193 تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  هحفص 13)دیرخ 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6226203 تظافح  تازیهجتو  نیبرود  ملق  8 هحفص 13)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف6226368 تساوخرد  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   - Heat Detector
دیئامرف هعلاطم  ار  تسویپ  یاه 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا  ) یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  سا  یپ  وی  سکاب و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دوش

1101000278000308 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   PARALBOX لدم سا  یپ  وی  لاراپ  هبعج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ساسا   یپیپ   ویوی   وو   سکاب   سکاب بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6226815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  یاضاقت  قبط  .....رتویپماک  تازیهجت  ، چیوس ، نیبرود ، یبناج لباک   ، سالپ یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000649 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 206 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  اب  لقنو  لمح  هنیزه   .. نامزاس لیوحت  ...دشاب  تسویپ  مالعتسا  قبط  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06152110587 ... دوش 09165847407 یگنهامه  یمیحر  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 129129

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  ای  اونسا  چنیا  ید 65  یا  لا  نویزولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000165 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
سالپ یج  ای  اونسا  چنیا  ید 65  یا  لا  نویزولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

ناگیار لمح  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زا  سپ  هام  کی  تخادرپ   : هجوت

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   ایای   اونسا   اونسا چنیا   چنیا   6565 یدید   یایا   لالا   نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 130130
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یلام تاعالطا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6227012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربملیف یساکع و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094388000023 زاین :  هرامش 

یلام تاعالطا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 105-24  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( canon 5d iv نیبرود (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ( sand isk 128(g مر (  ددع  ود 

 ( canon یرطاب (  ددع  کی 
 ( photo max -jieang هیاپ (  هس 

 ( زیوآ یتسد  فیک ( 
( h1 zoom ادص (  ردروکر 

 ( تیابارت  8 لانرتسکا (  دراه 
 ( نوفورکیم هیاپ 

هیاپ هس  خرچ 

1514747611 یتسپ :  دک  کالپ 13 ،  هچوک 10- - ریصقدمحا نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88044602-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86122316-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادربملیف یرادربملیف وو   یساکع   یساکع تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 131131
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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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6227167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  الاک  لیوحت   8x30 یئامنگرزب  2 رقصلا لدمرنیاتشا  ( یراکش  ) یمشچود نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000347 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیهجت اناوت  نیمز  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   TCM هدنزاس عجرم   TCM یتراجت مان   8X24-50 لدم راد  موز  یمشچ  ود  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  نمض  رد  لحم  رد  الاک  لیوحت  دیئامرف و  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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6227509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  سنارفنکوئدیو  رگشیامن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000915 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

روتکاف  1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043217-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

88 x30x30 یئامنگرزب یئامنگرزب   22 رقصلا   رقصلا لدم   لدم رنیاتشا   رنیاتشا یراکش ) ) یراکش  ) ) یمشچود یمشچود نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 132132

سنارفنکوئدیو سنارفنکوئدیو وو   رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 133133
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تخوس6225654 هاگیاج  تهج  هتسب  رادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6225735IP لاتیجید یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 86)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6225796IP لاتیجید یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   ، هحفص 86)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6225918 نیبرود  هاگتسد  هحفص 86)دیرخ 3  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6226048 رادم  نیبرود  تینما .  شیاپ و  متسیس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6226203 تظافح  تازیهجتو  نیبرود  ملق  8 هحفص 13)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسیس و6226378 ناتسا  هپس  کناب  یداتس  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قباطم  ناتسچولب 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6226556 نیبرود و  لیبق  زا  هتسبرادم  نیبرود  زایندروم  یاهالاک  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6226727 تراظن  یاه  نیبرود  سا  یپ  وی  سکاب و  بصن  هحفص 13)دیرخ و  نیبرود  ( نیبرود

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

6226796BLV2L لدم لناس  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6226801EIPC-D234 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6226815in 24 زیاس  LED هحفص 13)روتینام نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6226854 رادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6226879 نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6226920 نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، هحفص 86)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6226922 هتسبرادم  نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، هحفص 86)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سالپ6226972 یج  ای  اونسا  چنیا  ید 65  یا  لا  هحفص 13)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادربملیف6227012 یساکع و  هحفص 13)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

62271678x30 یئامنگرزب رقصلا 2  لدم  رنیاتشا  یراکش )  ) یمشچود هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6227228 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 86)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشک6227458 لباکو  بصنو   ip نیبرود هاگتسد  یرطابو 5  تاوولیک  سا 20 یپوی  هاگتسد  کی 
قاتا یارب 4  قیرح  افطا  متسیس  ددع و  دادعت 4  هب  لرتنک  سسکا   4T دراه هارمهب 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سنارفنکوئدیو6227509 هحفص 13)رگشیامن و  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005070000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تاقلعتم  هارمه  هب  زاسهریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یاهلحرمکی  یمومع  هصقانم  یارب  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  باجح ، خ  یمطاف ، خ  نارهت ،  ، 1415615453 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134
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نامرک ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6226995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPe MSA2062 زاس هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک یتایلام  روما  لک  هرادا   . تسویپ حرشب   " ربتعم یاه  یتناراگ   " اب نآ  تاقحلم  و 

ینسح سدنهم   03431224568: ییوگخساپ سامت  هرامش 
1101003459000019 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HPe MSA2062 زاس هریخذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامرک یتایلام  روما  لک  هرادا   . تسویپ حرشب   " ربتعم یاه  یتناراگ   " اب نآ  تاقحلم  و 

ینسح سدنهم   03431224568: ییوگخساپ سامت  هرامش 

7613856897 یتسپ :  دک  نامرک ،  یتایلام  روما  لک  هرادا  سدق -  نابایخ  یمظاک -  هارراهج  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31224561-034  ، 31224536-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31224545-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPe MSA2062HPe MSA2062 زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 135135
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  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 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

6227248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس یاه  تروپاس  یحارطزاب  یشک و  هلول  هکبش  رد  دوجوم  تاشاعترا  اه و  شنت  یبایزرا  زیلانآ و  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هجارس یهاگشیالاپ  یزاس و  هریخذ  تاسیسات  قیرزت 

1101092299000548 زاین :  هرامش 
زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  عوضوم  اب  طبترم  یاه  یهاوگ  هارمه  هب  هدش و  لاتیجید  یاضما  مالعتسا  دانسا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم6226235 تاقلعتم  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 111)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6226995HPe MSA2062 زاس هحفص 111)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یشک و6227248 هلول  هکبش  رد  دوجوم  تاشاعترا  اه و  شنت  یبایزرا  زیلانآ و  هرواشم  تامدخ  دیرخ 
یهاگشیالاپ یزاس و  هریخذ  تاسیسات  قیرزت  تیاس  یاه  تروپاس  یحارطزاب 

هحفص 111) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

قیرزت قیرزت تیاس   تیاس یاه   یاه تروپاس   تروپاس یحارطزاب   یحارطزاب وو   یشک   یشک هلول   هلول هکبش   هکبش ردرد   دوجوم   دوجوم تاشاعترا   تاشاعترا وو   اهاه   شنت   شنت یبایزرا   یبایزرا وو   زیلانآ   زیلانآ هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یهاگشیالاپ یهاگشیالاپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تاسیسات   تاسیسات

136136
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091645000153 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرجنپ بصن  هیهت و  هطوبرم و  یشکدنب  هارمه  هب  رجآ  مین  کی و  تماخض  هب  امن  ربود  راوید  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ ، نیا  یارجا  زا  فده  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک حرش  اب  قباطم  گراخ  هریزج  رد  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  الاک ، رابنا 5  راوید  یناقوف  تمسق  لیمکت  یارب  تیروکس  هشیش  لامرن و  لیفورپ  اب  یموینیمولآ 

یدراوم مامت  لماش  هدوبن و  ییارجا " یاهراک  حرش   " تمسق رد  هدش  حرطم  یاهرتماراپ  یمامت )  لماش  ایو   ) هب دودحم  اهنت  هژورپ  ییارجا  یاهراک  .دشاب  یم 
.ددرگ  هژورپ  ماجنا  لیمکت و  هب  رجنم  هک  دوب  دهاوخ 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت6225858 یاهولبات  هحفص 68)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رابنا6226247 یناقوف  تمسق  ینیچراوید  یارجا  هحفص 113)هژورپ  دنب  ( دنب هار   هار

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

هحفص 68)رازبا6227347 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هرهچ6227421 صیخشت  تراک و  تشگنا و  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  ددرت - تیگ  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رابنا رابنا یناقوف   یناقوف تمسق   تمسق ینیچراوید   ینیچراوید یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 137137
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لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  رب  قبطتنم  امازلا   g10 hp dl380 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090040000098 زاین :  هرامش 

لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  اه  زوجم  هئارا  ینف  تاصخشم  رب  قبطتنم  امازلا   g10 hp dl380 رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم ربرب   قبطتنم   قبطتنم امازلا   امازلا   g10  hp dl380g10  hp dl380 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6225718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفرگ دهاوخ  ماجنا  هجو  تخادرپ  نویسیمک  دات  زا  سپ  انمضدشاب  ون  دح  رد  دیاب  نآ  یلخاد  تاعطق  مامت  یلیوحت و  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003271000029 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-507127-B21 لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

ینف یگنهامه  نفلت  دشاب ، ون  دح  رد  ملاس و  الماک  نآ   RAID لوژامودنشاب هتشاد  ار   RAID 5 تروص هب  ار  اهدراه  بصن  تیلباق  دیاب  اهرورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم ماجنا  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  یرفعج و   09133523695

8916847388 یتسپ :  دک  یحالف ،  راسمیت  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250512-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242084-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 139139

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشنودیرف ناتسرامیب  تهج  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000176 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  دادعت  اهالاک و 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشنودیرف رهشنودیرف ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000175 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  دادعت  اهالاک و 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

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

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

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

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

6225805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   HP G10 رورس هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001406000130 زاین :  هرامش 

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ لامآ  عولط  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا هدش   هدش لیمکت   لیمکت مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HP G10HP G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 142142

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاوگ هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد  - دشاب یم  تسویپب  مالعتسا  گرب  طیارش و   - HP 2/4TB  - رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ددرگ یراذگراب 

1101092683000014 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-507632 لدم  TB 2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هب  - ددرگ یراذگراب  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تفایرد  تروص  رد  - دشاب یم  تسویپب  مالعتسا  گرب  طیارش و   - HP 2/4TB  - رورس دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -- دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنیامن  یراذگراب  صقان  تادنتسم  هک  یناگدننک 

5714613148 یتسپ :  دک  کالپ 34 ،  یتشهب  دیهش  هارراهچ  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222557-044  ، 32222789-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220090-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاوگ یهاوگ هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا ربرب   تایلام   تایلام تفایرد   تفایرد تروص   تروص ردرد   -- دشاب دشاب یمیم   تسویپب   تسویپب مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب وو   طیارش   طیارش  - - HP 2/4TBHP 2/4TB  - - رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع
-- ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب

143143
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زگردنب ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  دیرخ 

ههام کی  تخادرپ 
1101091515000031 زاین :  هرامش 
زگردنب ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PROLIANTDL380 GEN10 لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
زگ ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HP G10 رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  دیرخ 

ههام کی  تخادرپ 

4871814463 یتسپ :  دک  زگ ،  یاتسور  تمس  هب  رهش  یدورو  نادیم  زگردنب  ناتسرهش  ناتسلگ  زگ ،  ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34362060-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34366015-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام کیکی   تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ   HP G10HP G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144
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هواس هبعش 2  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش خیرات  دشاب / یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهعب  بصن  لمح و  هنیزه  / تسویپ یاه  لیاف  قبط  / رورس قاتا  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هام  نمهب  هژورپ 13 

1101090814000009 زاین :  هرامش 
هواس ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
لایر 1 دادعت : 

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

.دشاب هتشادن  ناریا  ناوت  هناماس  تسرهف  رد  یلخاد  هدش  دیلوت  هباشم  هک  دوب  دهاوخ  تساوخرد  نیا  رد  لیوحت  لباق  یجراخ  یاهالاک  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3915964144 یتسپ :  دک  هواس ،  هبعش 2  -24 ریبکریما یاهتنا  ریبکریما - نابایخ  هواس - ناتسرهش  - یزکرم ناتسا  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42449163-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42449800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 06 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005485 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دام ناناب  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   RC-44B لدم تنوم  کر  رورس  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغرد  تسا  یمازلا  هدنشورف  لیابوم  هرامش  هارمهب  یلامو  ینفداهنشیپ  هیارا  دشاب  تسویپ  لیافرد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت 

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 145145

رورس رورس هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 146146

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

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

زا 153 ھحفص 122 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e73trheuuyupx?user=37505&ntc=6225946
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6225946?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wc3hjxhdm2pyx?user=37505&ntc=6226162
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6226162?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6226641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یگنوزفا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000751 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000177 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  ددع و  رورس 2  دادعت 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یگنوزفا   یگنوزفا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 147147

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148
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یرایتخب لاحمراهچ و  یرادناتسا   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط تاصخشم  یرایتخبو  لاحمراهچ  یردناتسا  رابنا  لیوحت  دشاب  ناریا  دیلوت  یرطاب  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1101000056000036 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یرطاب  ابص  هدنزاس  عجرم   A 74 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  VARIAN لدم کمن  ششاپ  هاگتسد  دربراک  قرب  یورین  نیمات  یرتاب  الاک :  مان 
نایناریا دار  یسراپ 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 

نیپیلیف هدنزاس 
هاگتسد 96 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلس عون  زا   12v-65AH زا 50kva سا یپ  وی  ددع 2- کشخ 40 دسا  دلیس  عون  زا  12v-100AH قرب دلوم  هاگتسد  120kva سا یپ  وی  یرطاب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  یرایتخبو  لاحمراهچ  یردناتسا  رابنا  لیوحت  دشاب  ناریا  دیلوت  یرطاب  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ددع  کشخ 96 

8815713111 یتسپ :  دک  یناشاک ،  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31343160-038  ، 31343101-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330125-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب یورین   یورین نیمات   نیمات یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 149149
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ناهفصا ناتسا  یدربراک  - یملع عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  سا  یپ  وی  یرطاب  هب 16  زاین  دوخ  رورس  قاتا  تهج  ناهفصا  ناتسا  دحاو  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دراد تفیک ) نیرتالاب  تمیق و  نیرتمک  اب  )

1101092811000009 زاین :  هرامش 
ناهفصا یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عبانم هعسوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Ah 28 رپمآ  V 12 ژاتلو  NANONIRU VRLA لدم دیسا  دلیس  سا  یپ  وی  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
اناداپسا هزاس  ناینرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  یژرنا 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تساوخرد  همیمض  لیمکت و  تسویپ  تسیل  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173795714 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هچوک  شبن  ملعم - تیبرت  نابایخ  یلامش - هواک  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34594248-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31329413-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6225647 بو  سیباتید و  تامدخ  هحفص 17)ذخا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینف6225700 تاصخشم  رب  قبطتنم  امازلا   g10 hp dl380 رورس هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هنایار6225718 هحفص 114)رورس  رورس  ( رورس

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

رهشنودیرف6225737 ناتسرامیب  تهج  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6225747 لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

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

دنربرکذ و6225805 هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   HP G10 رورس هاگتسد   2
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب 

هحفص 114) رورس  ( رورس

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

تفایرد6225812 تروص  رد  - دشاب یم  تسویپب  مالعتسا  گرب  طیارش و   - HP 2/4TB  - رورس دراه 
- ددرگ یراذگراب  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام 

هحفص 114) رورس  ( رورس

ساسا یپیپ   ویوی   یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 150150
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روما6225823 لک  هرادا  یاهرورس  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
.دشاب یم  یمازلا  دیدزاب  همانیفرعم و  تسویپ  حرش  هب  نارهت  زکرم  یتایلام 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ههام6225873 کی  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ   HP G10 رورس هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6225946 قاتا  هحفص 114)یزاسدرادناتسا  رورس  ( رورس

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

دشاب6225982 یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 43)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6226020 یرازفا و  تخس  تازیهجت  هحفص 43)رورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6226162 هنایار  هحفص 114)سیک  رورس  ( رورس

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

رورس6226641 یگنوزفا  هحفص 114)نیمات  رورس  ( رورس

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

تسویپ6226798 لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 114)دیرخ  رورس  ( رورس

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

قرب6226857 یورین  نیمات  هحفص 114)یرتاب  رورس  ( رورس

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

رورس6226925 قاتا  تازیهجت  هحفص 43)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6226947 هحفص 43)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.نارمع6226966 تکرشرابنا  لیوحت  لحم.تسویپ  تسیل  ساساربرورس  تازیهجتو  تاعطقدیرخ 
تسویپ هب  : تامازلا

هحفص 99) )  accessaccess

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

سا6226977 یپ  وی  هحفص 114)یرطاب  رورس  ( رورس

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

رورس6226987 قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  هحفص 24)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناریا6227097 رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هحفص 17)هاگتسد یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6227118FM200 زاگ اب  رورس  قاتا  کیتاموتا  دنمشوه و  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لک6227146 هرادا  یاهرورس  کیتاموتا  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 32)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6227155OPERATION MODULE CONTROL CARD(24 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک6227192 رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  هحفص 32)نالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هنایار6227204 رورس  یتعنص -  یاهدادخر  گیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 24)هنوزفا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6227460 تراظن  گنیروتینام  هاگتسد  هحفص 43)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

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

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

6226459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس راشف و  جیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دات  دروم  لخاد  تخاس 

1101001034006176 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراف جیلخ  رتسگ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA یتراجت مان   MPA لدم لاتیجید  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روسنس راشف و  جیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دات  دروم  لخاد  تخاس 
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0110346 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   دات   دات دروم   دروم لخاد   لخاد تخاس   تخاس روسنس   روسنس وو   راشف   راشف جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 151151
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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 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم  لوژام  شاعترا و  یاهروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001359 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   BRUEL AND KJAER یتراجت مان   VS-068 لدم نف  یشزرل  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام وو   شاعترا   شاعترا یاهروسنس   یاهروسنس ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

6226603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  یلاسرا  یاهتمیق  هب  هدوب و  رظن  دم  هاشنامرک  رهش  حطس  زا  ناگدننک  نیمات  شورف  زا  سپ  تامدخ  تلع  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  هاشنامرک  رهش  زا  جراخ 

1101096709000022 زاین :  هرامش 
روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
فیرش متسیس  دیپس  یروانف 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب و رظن  دم  هاشنامرک  رهش  حطس  زا  ناگدننک  نیمات  ینابیتشپ  شورف و  زا  سپ  تامدخ  تلع  هب.ناریا  تخاس  نانکراک  بایغ  روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  هاشنامرک  رهش  زا  جراخ  ناگدنشورف  ناگدننک و  نیمات  یلاسرا  یاهتمیق  تاعالطا و  ریاس  هب 

6715615467 یتسپ :  دک  زاگ ،  تکرش  بنج  یدازآ   نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38233001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232439-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک وو   تشگنارثا   تشگنارثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 153153

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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6227170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   ATC onboard متسیس یقربریشو  مگارفایدو  اوهروسنس  یکدی  ملق   3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000245 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/03 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RTD PT100 -PT1000RTD PT100 -PT1000 لدم   لدم یترارح   یترارح امد   امد روسنسدیرخ   روسنسدیرخ ناونع : : ناونع 154154

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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6227483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شک طخ  هاگتسد  روسنس  هارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد  هس  بصن  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000976 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نموه هدننک  هضرع  عجرم  ماف  یمیش  نموه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یا  هداج  یشک  طخ  نیشام   BZ2000 لدم هلصاف  یاهروسنس  هعومجم  الاک :  مان 

ماف یمیش 
تس 3 دادعت : 

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

تسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لقن و ...  لمح و  باهذ ، بایا و  بصن ، یاه  هنیزه  هیلک 

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: 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

دشاب6226459 یم  دات  دروم  لخاد  تخاس  روسنس  راشف و  هحفص 127)جیگ  روسنس  ( روسنس

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

لوژام6226523 شاعترا و  هحفص 127)یاهروسنس  روسنس  ( روسنس

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

تراک6226603 تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هحفص 127)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

6227170RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  هحفص 127)روسنسدیرخ  روسنس  ( روسنس

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

شک6227483 طخ  هاگتسد  روسنس  هارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد  هس  بصن  هحفص 127)نیمات و  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شکشک طخطخ   هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد هسهس   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 155155

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

153960 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6225678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153960 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنمیز چیئوس  تیمیل  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/13 نایاپ :  خیرات 

:: 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

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

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

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

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

6226300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لفق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003525 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 3325   mm 25 زیاس ینهآ  سنج  هاتوک  ردنلیس  اب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش دیق  تسویپ  روتکاف  شیپ  رد  دنرب  مان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریا  الاک 

تسا یمازلا  الاک  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  تسویپ 
میرادن  تخادرپ  شیپ 

تسا یدقنریغ  تخادرپ 
تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه 

.دامن مادقا  تسویپ  قبط  تسا ، هباشم  دک  ناریا 

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

2263044-0613  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 156156

ینهآ ینهآ سنج   سنج هاتوک   هاتوک ردنلیس   ردنلیس اباب   یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق ناونع : : ناونع 157157
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطم ار  تسویپ  یاه  لیاف  تساوخرد  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   - Power Supply Unit تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف

1101097211000042 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تایلمع  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AC POWER SUPPLY لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

دیئامرف هعلاطم  ار  تسویپ  یاه  لیاف  تساوخرد  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   - Power Supply Unit :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312245-0773  ، 31312940-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31312953-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم   brocade 6740 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000140 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدیا نف و  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   BROCADE هدنزاس عجرم   BROCADE یتراجت مان   DS-6510R-B لدم  SAN هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

زیراک
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یضترم  یاقآ  سامت 43673989  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Power Supply UnitPower Supply Unit ناونع : : ناونع 158158

brocade 6740brocade 6740 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لفق / یتاریمعت تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005487 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نپولآ هدننک  هضرع  عجرم   2x17x7 cm زیاس  55TT لدم یجنرب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 750 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف یلصا  کالم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942603-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5555 TTTT لدم   لدم یجنرب   یجنرب یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق ناونع : : ناونع 160160

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

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

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

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

6227444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب ریش  لرتنک  دروب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002729 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت و هدنزاس  عجرم   Ip65 تظافح هجرد   A 100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  PSB-C.P/FIX.WD لدم فیعض  راشف  تظافح  لرتنک و  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دروب چیئوس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دروب  چیئوس  سراپ  یتعنص 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یتعنص یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   Ip65 تظافح هجرد   A 100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  PSB-C.F/FIX.WD لدم فیعض  راشف  دنیآرف  لرتنک  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دروب چیئوس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دروب  چیئوس  سراپ 
ددع 2 دادعت : 

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

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنمیز6225678 چیئوس  هحفص 131)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

6226267CISCO POE هکبش چوس   CISCO 2960 Ws-C2960X-48TS-L وکسیس چوس 
2960-24 PCL

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ینهآ6226300 سنج  هاتوک  ردنلیس  اب  یچیئوس  هحفص 131)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

کنیل6226384 ید  چیئوس  دراه ، رتنیرپ ، رنکسا ، رویتنام ، سیک ، هحفص 43)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاین6226432 دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک   - تسا هباشم  دک  ناریا  -network switch
.تسا

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یقرب یقرب ریش   ریش لرتنک   لرتنک دروب   دروب 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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.دشابیم6226605 هباشم  هناماس.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط   cisco 9200L هحفص 43)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6226625Power Supply Unit(131 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

یتناراگ6226776 هدنشورف  طسوت  لاس  تدم 2  هب  لقادحو  هدوب  یلصا  ون  دیاب  الاک   P/F CISCO
.دشاب یمن  دات  دروم  ناونع  چیه  هب  یریمعت و .....  مود ، تسد  یاهالاک  .ددرگ 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6226811brocade 6740 هحفص 131)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

622681755TT لدم یجنرب  یچیئوس  هحفص 131)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

مر6226846  - یا هکس  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب   - لاکیتپا میس  یب  سوم  میس و  یب  دیلک  هحفص  تس 
هنایار هکبش  اتید  چیئوس  - لانرتنیا رتیار  ید  یو  ید  هنایار -  سوم  یبط  دپ  - هنایار

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6226925 قاتا  تازیهجت  هحفص 43)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6226940، چیئوس یور  رب  DVI ردنتسکا  KVM(43 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقرب6227444 ریش  لرتنک  هحفص 131)دروب  چیئوس  ( چیئوس

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

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6226921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

....چوس ....چوس // ولو ولو // جنلف جنلف ناونع : : ناونع 162162
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لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110297 هرامش  ....چوس ) / ولو / جنلف الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985009172 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  GALPERTI هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GALPERTI یتراجت مان  راشف 600  سالک   in 20 زیاس ینهآ  سنج  یشک  هلول  راد  ندرگ  جنلف  الاک :  مان 
هداز یریگناهج  ورسخ  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

ناتسرل رصن  داهج  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   RINGO یشوج لاصتا  عون   in 26 زیاس یدالوف  سنج  یپوت  ولو  کچ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SG.CO یتراجت مان  یجنلف  لاصتا  عون  یروامس  لصو  عطق و  مزیناکم  دالوف  سنج   in 2 زیاس سالک 150  ولو  گالپ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

هتسیاش رتسگ  تعنص 
ددع 2 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یلور  هتسب   m 3 ضرع  mm 3 لوتفم رطق   ST12 دالوف عون  هدش  هتفاب  یتعنص  یدالوف  یروت  الاک :  مان 

نت 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

روپ ییاقآ  هلا  بیبح  هدننک  هضرع  عجرم  ریاس  یتراجت  مان  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   KF6 لدم یتعنص  ژویفیرتناس  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
هانپ مدقم  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RMP یتراجت مان  زاف  هس  روتوم  ورتکلا  دربراک   160M لدم هعطق  روتور  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SG.CO یتراجت مان  یجنلف  لاصتا  عون  یروامس  لصو  عطق و  مزیناکم  دالوف  سنج   in 1 زیاس سالک 150  ولو  گالپ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
هتسیاش رتسگ  تعنص 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

عجرم  GALPERTI هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GALPERTI یتراجت مان  راشف 600  سالک   in 10 زیاس ینهآ  سنج  یشک  هلول  راد  ندرگ  جنلف  الاک :  مان 
هداز یریگناهج  ورسخ  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

عجرم  GALPERTI هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GALPERTI یتراجت مان  راشف 600  سالک   in 2 زیاس ینهآ  سنج  یشک  هلول  راد  ندرگ  جنلف  الاک :  مان 
هداز یریگناهج  ورسخ  هدننک  هضرع 

ددع 5 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

ناریا یس  یو  یپ  عیانص  تکرش  هدنزاس  عجرم   PVC IRAN یتراجت مان   400x15/3 mm زیاس  UPVC سنج تاکیپسا  هداس  جنلف  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

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

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/09تبون 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

6227555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لخاد  تخاس  یالاک  تسا ) هباشم  دکناریا  .تسویپ (  قباطم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  نیشام  ناعطق  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنریگیم رارق  یسررب  تیولوا 

1101093631005478 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ALFONS HAAR هدنزاس عجرم  ناسر  تخوس  رکنات  یلرتنک  کولب  پچ  نکروک   PE-L هعطق شوپرد  الاک :  مان 
ایشرپ یرذآ 

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

ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WABCO هدنزاس عجرم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات  تعرس 14732  میظنت  ریش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CAMOZZI هدنزاس عجرم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات   OR SCS-668-06 ریش الاک :  مان 

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

ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FESTO هدنزاس عجرم  یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات   AND ZK-1/8-6 ریش الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ماگشیپ ناروآون  تعنص  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم   SNP.DMHS17 لدم یهاگدورف  ناسر  تخوس  رکنات   dead man متسیس هعطق  چوس  الاک :  مان 

ماگشیپ ناروآون  تعنص  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نیزو هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FAUDI AVIATION هدنزاس عجرم  امیپاوه  ناسر  تخوس  یوردوخ   Coalescer Elements رتلیف الاک :  مان 

نیوکت
ددع 3 دادعت : 

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

زا سپ  هام  هس  یلا  ود  هیفصت  نامز  .تیولوا  رد  لخاد  تخاس  یالاک  .دوش  روظنم  زاریش  هراق  تالف  تکرش  رابنا  رد  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یضاقتم دأت  لیوحت و 

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

یهاگدورف یهاگدورف ناسر   ناسر تخوس   تخوس نیشام   نیشام تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

کینورتکلا6226186 تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  هحفص 13)دیرخ 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6226193 تظافح  تازیهجت  ریاس  چوس و  ملق  هحفص 13)دیرخ 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6226267CISCO POE هکبش چوس   CISCO 2960 Ws-C2960X-48TS-L وکسیس چوس 
2960-24 PCL

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.دشابیم6226605 هباشم  هناماس.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط   cisco 9200L هحفص 43)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

....چوس6226921 / ولو / هحفص 136)جنلف چوس  ( چوس

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

یهاگدورف6227555 ناسر  تخوس  نیشام  تاعطق  نیمأت  هحفص 136)هیهت و  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

سالپ6226972 یج  ای  اونسا  چنیا  ید 65  یا  لا  هحفص 13)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

سنارفنکوئدیو6227509 هحفص 13)رگشیامن و  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یعامتجا نیمات  هاگنامرد 21   :: 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 06 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6225681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخو  یتناراگ  اب  یناریا  کی  هجرد  یالاک.چنیا  روتینام.چنیا 24  یناریا 50  TV .شریذپ کسویک  بو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزیربت  091228888675 .ناگیار لحم  رد  بصنو  لیوحت.ربتعم 

1101094552000039 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  هاگنامرد 21  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   S24A360H  + لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   UA50T6000TH لدم  in 50 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  یناریا  یالاک  طقف   .) دوش قاصلا  الاک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  نمض  رد  .ددرگ  هجوت  افطل   . دشابیم قاصلا  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  تبث  هنومن  تروصب  اهدک  ناریا  ( .دشابیم

1586845418 یتسپ :  دک  کالپ 55 ،  یقرش  یریدقت  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  سودرف  راولب  هیقداص  مود  هکلف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44969284-021  ، 44073399-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44073399-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتینام.چنیا  2424   روتینام.چنیا   5050 یناریا   یناریا TVTV .شریذپ .شریذپ کسویک   کسویک بوبو   ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هخرس ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  ردام  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید چا  لوف  ودنمشوه  ریغ  ناریا  تخاس  زیاسروتینام 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090147000014 زاین :  هرامش 

هخرس ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  ردام  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   UA50T6000TH لدم  in 50 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هخرس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا عنامالب  یناریا  یاهدنرب  ریاس  تسا  هباشم  دک  ناریا  - راوید یور  هب  بصن  لباق  - لزنم برد  لیوحت  یناریاالماک - رگشیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ رداصروتکاف  شیپ  - دشاب همان  تنامض  یاراد  هدنشورف - هدهع  هب  بصن  لاسرا و  هنیزه 

نویلیم  غلبم 24 هب  اعمج  تایلام  اب  دیرخ  هجدوب  تیاهن 

3551713337 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ردام  هاگنامرد  رهم  راولب  ید  نادیم 9  هخرس  هخرس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33614861-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33614864-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید چاچا   لوف   لوف ودنمشوه   ودنمشوه ریغ   ریغ ناریا   ناریا تخاس   تخاس   5050 زیاسروتینام   زیاسروتینام ناونع : : ناونع 165165

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

6225766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  روتینام  لماک و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000078 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

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

سامت یرادا  تعاس  رد  لاوس 09125650487  تروص  رد.دوش  مالعا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  اب  روتینام  تسویپ و  تاصخشم  اب  لماک  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  تاعطق.دوش  هتفرگ 

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   روتینام   روتینام وو   لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6225825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع ECG (90 لباک (_ ددع 70  ) لاسگرزب رتم  یسکا  سلاپ  پورپ  _ spo2 پورپددع 40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988001027 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  روکلن  رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   M1601-002N لدم  Nellcor فرصم رابکی  بورپ  الاک :  مان 

m 1 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 
ددع 110 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   REE0011EI هسانش دک  یکشزپ  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد   FUKUDA ME EKG,10LD رامیب لباک  الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. LTD هدنزاس عجرم 
ددع 90 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیافدشدهاوخن هدادرثا  بیترت  یدقن  یاتساوخرد  هب  هدیدرگ  هدافتسا  هباشمدکزا  _ecg لباک _ یرتم یسکا  سلاپ  پورپ  _spo2 پورپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تداعس  یاهروتینام  یارب  طقف  تساوخرددوش  هعلاطمامتح  یتسویپ 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع ECG (90ECG (90 لباک لباک (_(_ ددع ددع 7070  ) ) لاسگرزب لاسگرزب رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ _ _ spo2spo2 پورپددع پورپددع 4040 ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیک اب  هارمه  روتینام  هاگتسد ups و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000069 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   SDC3000X-RT PLUS لدم  VA 3000 ناوت نیالنآ   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

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

سانشراک دات  زادعب  هجو  هنوگ  ره  تخادرپ  2 دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  هام  یلصا و 60 یتناراگ  هام  لقادح 36  یراد  دیاب  یرادیرخ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  ددرگ 4 - تسویپ  رهم  اب  روتکاف  شیپ  کناب -  ینف 

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیک سیک اباب   هارمه   هارمه روتینام   روتینام وو     upsups هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

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

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

6226293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدات و یاراد  یاهدنرب  احیجرت  دوشیم و  هدافتسا   quantien کرام قورع  گنیروتینام  هیذغت  تهج  رپمآ /  تلو 2 روتپادآ 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگ تروص  تمیق  یراذگراب  رادناتسا 

1101094897003572 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

زیهجت لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   P.I.T یتراجت مان  ژویفیرتناس  دربراک   1466R لدم دیسا  هب  مواقم   15ml 9000 نوکلاف روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  هدنشورف /  هدهعب  لمح  هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  برد  الاک  لیوحت  یراک / زور  روتکاف 15  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

quantienquantien کرام   کرام قورع   قورع گنیروتینام   گنیروتینام هیذغت   هیذغت تهج   تهج رپمآ /  /  رپمآ 22 تلو   تلو 66 روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 169169
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد تسویپ 6  تامازلا  ینف و  تاصخشم  قبط  دیاس  دب  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001327 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کیتپا ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   PPM-FX7-V1.0 لدم  ECG-RESP-SPO2-NIBP لماش یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

اپاص - ناریااص
هاگتسد 6 دادعت : 

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

هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - تسیمازلا تسویپ  لیاف  رد  یراذگراب  یتسویپ و  لوادج  ندومن  رپ   - هاگتسد تسویپ 6  تامازلا  ینف و  تاصخشم  قبط  دیاس  دب  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - ههام تخادرپ 3 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   66 تسویپ   تسویپ تامازلا   تامازلا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دیاس   دیاس دبدب   رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 170170
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یعامتجا نیمات  نامزاس  ریما  ترضح  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  رتویپماک  سیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090640000006 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  ریما ع   ترضح  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 

کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917763953 یتسپ :  دک  یناهرب ،  دیهش  هچوک  شبن  یئاوه -  لپ  هب  هدیسرن  رویرهش -  راولب 17  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35235340-035  ، 35235341-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235341-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6226927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا   / یتسویپ لیاف  قبط   / رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  رکپاچ   ، رنکسا روتینام ،  سیک ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا 

1101091739000125 زاین :  هرامش 
رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   W2284F لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

افطل دشاب /  یم  هدنشورف  اب  یعوجرم  لاسرا  هنیزه  دوش /  تبث  هناماس  ردو  داتو  لیمکت  ار  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

رتویپماک رتویپماک سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171

رکپاچ رکپاچ  ، ، رنکسا رنکسا روتینام ،  ،  روتینام سیک ،  ،  سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 172172
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یهاگشناد داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6226951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم   ... روتینام و  - رتیار ید  یو  ید  مر - - رواپ دراه - وی - یپ  یس  - دروبردام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005005000069 زاین :  هرامش 

یهاگشناد داهج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم   ... روتینام و  - رتیار ید  یو  ید  مر - - رواپ دراه - وی - یپ  یس  - دروبردام - 

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

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

دشابیم یراک  زور  تخادرپ 5  نامز  تدم  سامت 66481895  هرامش  دوش  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1314744513 یتسپ :  دک  کالپ 1270 ،  یزار  رخف  شبن  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66462002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66400730-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چنیا6225681 روتینام.چنیا 24  یناریا 50  TV .شریذپ کسویک  هحفص 139)بو  روتینام  ( روتینام

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

ید6225755 چا  لوف  ودنمشوه  ریغ  ناریا  تخاس  هحفص 139)زیاسروتینام 50  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6225766 تسیل  حرش  هب  روتینام  لماک و  هحفص 139)سیک  روتینام  ( روتینام

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

6225825( ددع ECG (90 لباک (_ ددع 70  ) لاسگرزب رتم  یسکا  سلاپ  پورپ  _ spo2 پورپددع هحفص 139)40 روتینام  ( روتینام

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

سیک6226066 اب  هارمه  روتینام  هحفص 139)هاگتسد ups و  روتینام  ( روتینام

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

6226293quantien کرام قورع  گنیروتینام  هیذغت  تهج  رپمآ /  تلو 2 هحفص 139)روتپادآ 6 روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6226601 تسویپ 6  تامازلا  ینف و  تاصخشم  قبط  دیاس  دب  رامیب  یتایح  مئالع  هحفص 139)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6226815in 24 زیاس  LED هحفص 13)روتینام نیبرود  ( نیبرود

روتینام روتینام  - - رتیار رتیار یدید   یویو   یدید   مرمر - - -- رواپ رواپ دراه - - دراه ویوی - - یپیپ   یسیس   -- دروبردام دروبردام ناونع : : ناونع 173173
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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

رتویپماک6226851 سیک  هحفص 139)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هتسبرادم6226879 نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رکپاچ6226927  ، رنکسا روتینام ،  سیک ،  هحفص 139)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6226951  - رتیار ید  یو  ید  مر - - رواپ دراه - وی - یپ  یس  - هحفص 139)دروبردام روتینام  ( روتینام

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

رورس6226987 قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  هحفص 24)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6227204 رورس  یتعنص -  یاهدادخر  گیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 24)هنوزفا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6227460 تراظن  گنیروتینام  هاگتسد  هحفص 43)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گنیروتینام6227521 نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  هژورپ  هحفص 6)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم IP د6226013 متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تایلمع  هحفص 86)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6226556 نیبرود و  لیبق  زا  هتسبرادم  نیبرود  زایندروم  یاهالاک  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6226879 نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6226920 نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، هحفص 86)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6226922 هتسبرادم  نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، هحفص 86)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6227228 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 86)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع6225720 دادعت 6400   pcn113 الاک دک  ینامزاس  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ینسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6226796BLV2L لدم لناس  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6227204 رورس  یتعنص -  یاهدادخر  گیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 24)هنوزفا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا6227479 تراظن  تحت  دارفا  یبایدر  شیاپ و  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

یریوصت6225630 تراظن  هحفص 13)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6225850 تراظن  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه6226295 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسیس و6226378 ناتسا  هپس  کناب  یداتس  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قباطم  ناتسچولب 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6226727 تراظن  یاه  نیبرود  سا  یپ  وی  سکاب و  بصن  هحفص 13)دیرخ و  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6226920 نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، هحفص 86)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6226922 هتسبرادم  نیبرود  یریوصت  تراظن  تازیهجت  بصن  لمح و  ، هحفص 86)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6225660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

W 100 روتکژرپ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003157000273 زاین :  هرامش 

دزی نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
باتفآ ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  نوسکلس  یتراجت  مان   CB303 لدم یفقس  روتکژرپ  وئدیو  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2  هدننک .  نیمات  اب  لمح  هنیزه  هباشم .  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916187166 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  نهآ  هار  لک  هرادا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422259-035  ، 37248551-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422433-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6227376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسود ماظن  سدنهم  اب  مزال  یگنهامه  تهج  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  هیاپ  اب  روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09183640316

1101004598000176 زاین :  هرامش 
کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MX764 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  رادربهرهب و  دحاو  سانشراک  یگنهامه  اب  دراوم  هیلک  - کارا هاگشنادرد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621684-086  ، 32621530-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

WW  100100 روتکژرپ   روتکژرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 174174

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 175175

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

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

6225660W 100 روتکژرپ هحفص 150)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژرپ6227376 هحفص 150)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

6225955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا.تسویپ  گرب  قبط  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292001062 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MX764 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ههامکی  تخادرپ  زاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6225955 هحفص 152)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژرپ6227376 هحفص 150)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یقرب6227287 هرکرک  دیرخ  تهج  یمومع  یاهمتسیسنالعا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 153 ھحفص 152 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش6226190 کیفارت  لرتنک  زکرم  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  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 153 ھحفص 153 
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