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

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

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

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   239,430هکس , 000239,430 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   436رالد ,570436 تاراما570, تاراما مهرد   12مهرد 1 ,56012 1 ,560

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   227,0هکس 10 , 000227,0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,313رالد سیئوس050313,050 سیئوس کنارف   481کنارف ,500481 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 142هکس ,500 , 000142 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   332رالد ,900332 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   1لایر 19, 0001 19, 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 91هکس ,500 , 00091 ,500 , وروی000 ژورن483,020483,020وروی ژورن نورک   44,40044,400نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,704, 00020 ,704, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   550دنوپ , 090550 , نپاژ090 نپاژ نینی   دصکی   342دصکی ,410342 ,410

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
((3636))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 140140))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 138 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 37  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 81

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 20  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( یهگآ دادعت 8  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401-003 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

access control یسرتسد لرتنک و  متسیس  رازفا  مرن  هنیمز  رد  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: sourcing.irancell.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: sourcing @mtnirancell.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/086 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  لیوحت  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نازیم 200.000.000  هب  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم  یا و  هنایار  یاههداد  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  جرد  هنیزه 

عطاقت قباس )  ماظن  ناراکددم (  نابایخ  یرظن ،  هاش  نباایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت  یناشن  هب  یلا 16  یرادا 8  تاعاس  رد  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
تاصقانم  هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ 

کیتامروفنا تامدخ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  لحم 

یعاجش 27370 یاقآ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

access controlaccess  control یسرتسد   یسرتسد وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هنیمز   هنیمز ردرد   ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 22
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دهشم یرادرهش  یرگشدرگ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

ناسارخ  :: عبنم یهگآعبنم خیرات  زا  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رئاز تامدخ  تیریدم  دنمشوه  هناماس  هژورپ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاهتکرش اهکناب و  تکراشم  اب  ار  نارگشدرگ  نارئاز و  زاین  دروم  تامدخ  تیریدم  دنمشوه  هناماس  حرط  یارجا  یزادنا و  هار  یسررب  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

دناسر ماجنا  هب  یزکرم  کناب  زوجم  یاراد  ( psp کینورتکلا تخادرپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ضوح 2و4 تفه  نیب  ضوح -  تفه  راولب  ششوک –  راولب  یاهتنا  سدقم -  دهشم  رد  عقاو  تکرش  نیا  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

05131292969 - 09370794232 :: 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

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000003000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   هناماسهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات تعاس 10:00  ات 

کرتا  :: عبنم تعاس 12:00عبنم ات  داهنشیپ  هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات

6234325 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   حبص  تعاس 10:00  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اهناتسا و لک  تارادا  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  داتس  هجدوب  یلام و  ینابیتشپ  یناسنا ، عبانم  هچراپکی  هناماس  رارقتسا  هعسوت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تراجت ندعم و  تعنص ، ترازو  هتسباو  یاهنامزاس 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  4.000.000.000 نیمضت :

تاصقانم اهدادرارق و  روما  دحاو  تراجت ، ندعم و  تعنص ، ترازو  یهلا   ، دیهش نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

021  - 1465 سامت - زکرم   021 نفلت 88905324 -   :: نفلت :: www.setadiran.ir HTTP://WWW.MIMT.GOV.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: INFO@MIMT.GOV.IRسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رئاز رئاز تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

تارادا تارادا تراجت   تراجت وو   ندعم   ندعم تعنص ، ، تعنص ترازو   ترازو داتس   داتس هجدوب   هجدوب وو   یلام   یلام ینابیتشپ   ینابیتشپ یناسنا ، ، یناسنا عبانم   عبانم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   هعسوت   هعسوت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هتسباو هتسباو یاهنامزاس   یاهنامزاس وو   اهناتسا   اهناتسا لکلک  

44
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ناجنز هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/11هرامش زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم تعاسات 10عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234834 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  ناجنز  هاگشناد  یارب  تاقحلم  هارمه  هب  ( AIBOX  ) یعونصم شوه  یربا  یوکس  متسیس  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ندوب اراد  ینابیتشپ  تامدخ  رد  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح  ندوب  اراد   Main Frame یاه هنایار  هئارا  دیلوت و  رد  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هئارا هقباس و  لاس  لقادح 5  شهوژپ و  شزومآ و  رد  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح  ندوب  اراد  یتارباخم ، یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  رد  کیتامروفنا  هبتر 2  لقادح 

.دیامن راذگاو  هتعاس ) تروص 24  هب  ینابیتشپ 
لایر نیمضت 10/000/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

کیتامروفنا 33052650 تیریدم   33052826 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6235138 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر نیمضت 2/000/000/000  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  یدقن ب  زیراو  تروصب 

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

39903983 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقحلم تاقحلم هارمه   هارمه هبهب   ( ( AIBOXAIBOX  ) ) یعونصم یعونصم شوه   شوه یربا   یربا یوکس   یوکس متسیس   متسیس لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

رازفا رازفا مرن   مرن تیفیک   تیفیک یبایزرا   یبایزرا هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 66
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ناهفصا یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1401/11/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235150 :: هرازه هرازه :: 1401/11/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس هداد  زکرم  زاین  دروم  یاهرورس  یزادنا  هار  دیرخ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدرپس غلبم  .دشاب  یم  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  رد  نامزاس  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  رد  یهگآ  پاچ  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسح هرامش  هب  لایر  غلبم 1.500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1.500.000.000

 - یهگآ رد  جردنم 

هار راهچ  زا  دعب  زورهب ،) هناخلگ   ) روپلداع دیهش  نابایخ  هواک ،  نابایخ  رد  عقاو  نامزاس  اهدادرارق  روما  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد  رتشیب و  تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ
کالپ 64 فراع ، )  ) لوا

303 یاه 302 - یلخاد  اهدادرارق 03134399980  روما   34399983 :: نفلت نفلت
کیتامروفنا هزوح 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6234879 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هناماس6234907 ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  تهج  لاکیرتکلا  هحفص 18)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامزاس نامزاس هداد   هداد زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یاهرورس   یاهرورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77
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دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرمکی  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یتنرتنیاهرامش هاگیاپ  رد  مان  تبث  زا  سپ  یهگآ  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ریز تیاس  سردآ  هب  تکرش 

قرش  :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233240 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/11/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ  یریوصت  شیاپ  ریواصت و  لاقتنا  یرهش و  گنیر  سانجا  یرادهگن  یاهرابنا  زیهجت  تایلمع  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
- هام ارجا 4  تدم  - 

لایر  نیمضت 2.092.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ورین ترازو  تسارح  رتفد  یروهمج و  تسایر  اتفا  زکرم  زا  تیلاعف  زوجم  یاراد  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ 

اهدادرارق رتفد  یناشاک  ...ا  تیآ  نابایخ  دزی  یرادا  تاعاس  رد   :: سردآ سردآ

31643388-035 :: نفلت :: www.abfayazd.ir www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001091504000221 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  طبترم و  هقباس  اب  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلکزاروظنم  نیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تالماعم نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت  ییاناوت  اب  و  تفن ،  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  و  یعامتجا ،  هافر  و 

یاهمرف ار و  دوخ  یگدامآ  مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن ،  یم  توعد  لایر ) درایلیم  راهچ  )000/000/000/4  -/ غلبم هب  یتلود 
دنیامن  لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  روکذم و  کرادم  ریوصت  یبایزرا ،  هدش  لیمکت 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ناتسا زاگ  تکرش  یدازآ  هلال و  هار  اهچ  نیبام  یدازآ  نابایخ   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ وو   ریواصت   ریواصت لاقتنا   لاقتنا وو   یرهش   یرهش گنیر   گنیر سانجا   سانجا یرادهگن   یرادهگن یاهرابنا   یاهرابنا زیهجت   زیهجت تایلمع   تایلمع ناونع : : - - ناونع 88

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 138 ھحفص 9 
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مالیا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PIS-010293 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/03هرامش زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناناوج یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:00  ات  رثکادح   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب هتشاد  ار  لایر  درایلیم  کی  نازیم  هب  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  عیدوت  ییاناوت  تسا  مزال  رگ  هصقان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 08432723948 مالیا  یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ  یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ -  - مالیا  :: سردآ سردآ

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

08432723948 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش زربلا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

eacco.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش زربلا  ییوشلاغز  تکرش  ییوشلاغز  هناخراک  گنیروتینوم  قیقد  رازبا  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PARTS FOR S IEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERPARTS FOR S IEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

ییوشلاغز ییوشلاغز هناخراک   هناخراک گنیروتینوم   گنیروتینوم قیقد   قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول 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 :

زا 138 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yvbg8hsvmaxas?user=37505&ntc=6234096
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6234096?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3nus5726hfxps?user=37505&ntc=6234995
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6234995?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناوخارف یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235190 :: هرازه هرازه :: 1401/12/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هایس نبرک  شجنس  رزیالانآ  هاگتسد  ود  دیرخ  هژورپ ی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا رهش  توص  شیاپ  زیهجت  ددع  جنپ  دیرخ  هژورپ ی 

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

هقطنم 7 یرادرهش  لباقم  یسدنهم  ماظن  نامتخاس  بنج  یلامش   ، قارشا نابایخ  یادتبا  نارمچ  دیهش  هارگرزب  ناهفصا ، هاگتسد  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ
کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم 

یلخاد 229  03134593737 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001034000276 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F XTRALIS VESDA SMOKE DETECTOR دیرخ  WSS-0150052 هرامش یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کی کالپ  یماصتعا  نیورپ  شبن  یمطاف  رتکد   ، 1414713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

رهش رهش توص   توص شیاپ   شیاپ زیهجت   زیهجت ددع   ددع جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ هژورپ  یی   هژورپ هایس -  -  هایس نبرک   نبرک شجنس   شجنس رزیالانآ   رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ هژورپ  یی   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

XTRALIS  VESDA SMOKE DETECTORXTRALIS  VESDA SMOKE DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

MN-15/1072 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/11/10  زا   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاسعبنم خروم 1401/11/18  هک  یهیجوت  هسلج   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا 1401/11/30 تقو  نایاپ  ات  تمیق  داهنشیپ  یاهتکاپ  لیوحت  -  11

6233644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یاهدحاو 121 320 و 330  رلکنیرپسا  هب  طوبرم  یاه  متسیس  ددجم  یزاس  لدم  تست و  یبایزرا  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 35.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نوراک یمیشورتپ  عمتجم  تیاس 2 -  یمیشورتپ -  یداصتقا  هژیو  هقطنم  : سردآ هب  نوراک  یمیشورتپ  عمتجم  یهیجوت :  هسلج   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.krnpc.ir dargah.krnpc.irنفلت 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

ریباس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/11/11   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت لیوحت  بصن و  یزادناراب ،  لمح ،  تخاس ،  نیمات ،  یحارط ،  لماش  دیرخ  هب  تبسن  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  جرک  یرهش  راطق  طخ 2  هژورپ   OCC نامتخاس هاگتسیا و  ود  یناشن  شتآ  پمپ  رتسوب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنولا مجنپ  جرب  کراپ  کنو  عمتجم  یبونج  ییاهب  خیش  تمه  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 306  88048235 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رلکنیرپسا رلکنیرپسا هبهب   طوبرم   طوبرم یاه   یاه متسیس   متسیس ددجم   ددجم یزاس   یزاس لدم   لدم وو   تست   تست یبایزرا   یبایزرا هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

یناشن یناشن شتآ   شتآ پمپ   پمپ رتسوب   رتسوب تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   بصن   بصن یزادناراب ،  ،  یزادناراب لمح ،  ،  لمح تخاس ،  ،  تخاس نیمات ،  ،  نیمات یحارط ،  ،  یحارط لماش   لماش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090378000307 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233601 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هداد زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   300,000,000 نیمضت :  غلبم 

دنیامن  لاسرا  هاگشناد  سردآ  هب  دانسا  لاسرا  تلهم  نیرخآ  زا  لبق  ار  همانتنامض  ای  شیف  لصا  دیاب  تایضاقتم  نیمضت :  تاحیضوت 
19:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم هناخریبد  ود  هرامش  نامتخاس  یزکرم  داتس  ناهفصا - یکشزپ  مولع  هاگشناد   ، 8184673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم :: 1401/12/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش زاس  هریخذ  یزاس  یزاوم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  رد  هیاپ 4  لقادح  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یکیتامروفنا  یاهتکرش  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

زاس زاس هریخذ   هریخذ یزاس   یزاس یزاوم   یزاوم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/12هرامش زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233655 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرجاج ناتسرهش  یزگ 2  زیخبآ  هزوح  رد  راتکه  تحاسم 700  رد  یعترم  ناهایگ  یراک و  هجیراب  یراک  هپک  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
مرجاج ناتسرهش  نداعم  هکبش  تخاس  ریز  هعسوت  هژورپ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سکف 058-32272487 058 و  نفلت 32603067 -  هرامش  هب  انیمولآ  دیلوت  عمتجم  مرجاج  ناتسرهش  یلامش -  ناسارخ  ناتسا  فلا  یاهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

 - :88969737 و 85193768 مان تبث  رتفد   021  - 41934: سامت زکرم   :: نفلت نفلت
05832603067 - 021

WWW.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

32272487-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001046000131 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994642315: یتسپ دک  یوقراشف  یاهتسپ  هورگ  تخاس  ریز  تنواعم  کالپ 12 ، راطع ،  ، نابایخ کنو  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  رواشم :  :: سردآ سردآ

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

07132359047 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نداعم نداعم هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز هعسوت   هعسوت هژورپ   هژورپ یعترم   - - یعترم ناهایگ   ناهایگ وو   یراک   یراک هجیراب   هجیراب یراک   یراک هپک   هپک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1818

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  تیاس  دادعت 300   TI تازیهجت یروآ  عمج  یزادنا ،  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir - farc.tci.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

هکبش6233723 تازیهجت  لیوحت  هحفص 5)نیمأت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رئاز6233949 تامدخ  تیریدم  دنمشوه  هناماس  هژورپ  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقحلم6234834 هارمه  هب  ( AIBOX  ) یعونصم شوه  یربا  یوکس  متسیس  لیوحت  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس6234907 ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  تهج  لاکیرتکلا  هحفص 18)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامزاس6235150 هداد  زکرم  زاین  دروم  یاهرورس  یزادنا  هار  دیرخ و  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   تیاس   تیاس   300300 دادعت   دادعت   T IT I تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 16  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/94 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  فرظ 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جارعم ات  هراوتسد  ناگدازآ  هارگرزب  یزاس  نمیا  یزاس و  بسانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 12  تدم 

لایر  دروارب 40.045.000.000 

لاس 1401 دناب  هار و  هینبا و  دانسا -  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  تروصب  لایر  هدرپس 1.210.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

841617-84161202 :: نفلت :: http://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

لاح دقن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234619 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یهایگ رباعم  بور  تفر و  یتسد  وراج   ) زبس یاضف  یرهش و  تامدخ  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت ینمیا  تازیهجت  بصن 

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

نفلت 08337290001 و 08337288163 یزکرم  یرادرهش  ریدغ  نادیم  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارگرزب هارگرزب یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاس   یزاس بسانم   بسانم ناونع : : ناونع 2 12 1

کیفارت کیفارت ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن یهایگ - ) - ) یهایگ رباعم   رباعم بور   بور وو   تفر   تفر یتسد   یتسد وراج   وراج  ) ) زبس زبس یاضف   یاضف وو   یرهش   یرهش تامدخ   تامدخ تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

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

قرش  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234879 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاههناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب  دهاوخ  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگآ  تبون  جرد 2  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب ربتعم  همان  تنامض  ای  دانسار  جردنم د  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000.000 

کالپ 35 یبویا  نابایخ  دنبقالع   ، دابآ سابع  نارواخ  هداج   :: سردآ سردآ

1-36675350 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش تعاس 13  زا 1401/11/10   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نوراک رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235141 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش  ود  هقطنم  رد  زابناج  عطاقت  هلغاغد و  لپ  رد  عقاو  لیردراگ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 3.708.069.754 

هام  ارجا 4  تدم 

لایر نیمضت 185.403.488   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 2323

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

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

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

زا 138 ھحفص 17 
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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

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091174000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6235156 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  ییامنهار  یاه  غارچ  ینارمع  تایلمع  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رهش حطس  ییامنهار  یاه  غارچ  ینارمع  تایلمع  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,215,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح و نامزاس  ناوناب -  ناتسوب  نیزنب و  پمپ  نیبام  بیرج -  رازه  نابایخ  ادخهد -  راولب   ، 3413949191 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نیوزق یرادهش  کیفارت  لقن و 

:: 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  ود  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

87310077 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 16   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 12   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ راشف  تیوقت  یاههاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هیهت و  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  5.137.878.687 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  ود  هقطنم  دابآ  فجن  ناهفصا -  هداج  رتمولیک 17  ناهفصا -   :: سردآ سردآ

:: 34042404-031 و 031-34042419 نفلت :: - www.setadiran.ir-WWW.SHANA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
http://district2.nigtc.ir- http://iets.mporg.ir

:: 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

رهش رهش حطس   حطس ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاههاگتسیا   یاههاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 138 ھحفص 18 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/11هرامش هبنش  هس  زور  زا  دانسا  دیرخ   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 1401/11/18

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  ات  تاداهنشیپ  لیوحت   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/12/02

6233789 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 9:00 ، : تاکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/12/03

پمر اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  هژورپ  یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  هتسبرادم ) یاهنیبرود   ) یزاورپ

یدقن  زیراو  ای  لایر  غلبم 1.040.000.000  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ تاموزلم و  تاعطق و  هئارا " و  دیلوت " یاه  هتشر  رد  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  راهچ  ربتعم  هبتر  زوجم  لقادح  نتشاد  زاین -  دروم  یاه  همانیهاوگ 

اب اتفا  یهاوگ  هئارا  تاطابترا 2 - تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا  یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  ای "  ینابیتشپ "
نوماریپ تظافح  یکیزیف و  تینما  عوضوم 

026-33266135: سامت هرامش  مایپ  یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام  هداج  رهشرهم -  جرک  : سردآ  :: سردآ سردآ

026-33266135: سامت هرامش   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهاپس هکرابم  دالوف  یشزرو  یگنهرف  هاگشاب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  هبنش 1401/11/11  هس  زور  زا  مالعتسا  مرف  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش 1401/11/18 هس 

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

6233810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما یاهنیبرود  تازیهجت  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

طیارش دجاو  ناراکنامیپ  هیلک  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ دحاو  ناهاپس  هکرابم  دالوف  یشزرو  یگنهرف  هاگشاب  سودرف ، غاب  یحیرفت  یگنهرف  هعومجم  هاگشتآ ، هوک  یخیرات  هعومجم  بنج  هاگشتآ ، نابایخ   :: سردآ سردآ
یزادرپراک  و 

هاگشاب هناخ  ریبد  لیوحت 

:: 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

پمر پمر وو   اهاه   هنایشآ   هنایشآ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاهمتسیس   یاهمتسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود  ) ) یزاورپ یزاورپ

2727

یتینما یتینما یاهنیبرود   یاهنیبرود تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت 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 :

زا 138 ھحفص 19 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/065 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/12/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233854 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت - یتوص متسیس  یناسر  زور  هب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/366/350/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسژ 144-69361 قودنص  راوچ  ناتسرهش  مالیا   :: سردآ سردآ

2077-08432912850 :: 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

نارهت رهش  نارحب  تیریدم  یریگشیپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یهگا وغل  هیمالعا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1007-401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش یرهشمه  همانزور  رد  هرشتنم  نارهت  رهش  نارحب  تیریدم  یریگشیپ و  نامزاس  هرامش 401/11-1007  یمومع  هصقانم  یهگآ  جرد  وریپ  *** یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیدرگ  وغل  یهدنامرف ) نلاس  ریواصت  طبض  متسیس  دیرخ   ) عوضوم اب  ( 1  ) کی فیدر  هصقانم  ربارب  دناسریم  عالطا  هب  هبنشود 1401/11/03 ، زور   8697

یهدنامرف نلاس  ریواصت  طبض  متسیس  دیرخ 
لایر  نیمضت 1/750/000/000  لایر   25/000/000/000 دروارب غلبم 

یرازفا تخس  تازیهجت  رتویپماک و  دیرخ 
لایر نیمضت 1/750/000/000  لایر  دروارب 25/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یریگشیپ نامزاس  یلامش   ، مهن نابایخ  شبن  یناهفصا  یفرشا  ...تیآ  هارگرزب  هب  هدیسرن  دمحا   ، لآ لالج  هارگرزب  یبرغ  یاهتنا  نارهت ،  :: سردآ سردآ

96024485-96024348 :: 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 -- یتوص یتوص متسیس   متسیس یناسر   یناسر زور   زور هبهب   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

نلاس نلاس ریواصت   ریواصت طبض   طبض متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 138 ھحفص 20 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003699000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیمود  پاچ  خیرات  زا  : تیاس زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس ات  تیاغل  هخروم 1401/11/12  هبنشراهچ  زور  زا  راشتنالاریثک  همانزور  رد 

 . هخروم 1401/11/20 هبنشجنپ  زور   18:00

تلاسر  :: عبنم هخروم 1401/11/22عبنم هبنش  زور  دانسا  شورف  مامتا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم 1401/12/6. هبنش  زور  تعاس 00:08  ات  تیاغل 

6234854 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/6دکدک   هبنش  زور  تعاس 00:09  اهتکاپ  ییاشگزاب  تلهم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشهب دیهش  ردنب  هتسب  رادم  یاهنیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تکرش هدرپس  باسح  هب  یزیراو  یدقن  شیف  ای  یکناب  همانتنامض  لصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتشهب دیهش  ردنب  کی  هرامش  یرادا  نامتخاس  مراهچ  هقبط  سارفنک  قاتا  لحم  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
یتشهب  دیهش  ردنب  هناخریبد  لیوحت 

ناتسیس و ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  : سردآ اه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد 
054-35321414: سکاف  054  - 31283000: نفلت کی .  هرامش  نامتخاس  یتشهب - دیهش  ردنب  ناتسچولب 

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

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 14/15عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234907 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش رهشنالک  حطس  رد  دوجوم  یریوصت  تراظن  یاههناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  تهج  لاکیرتکلا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 12/775/718/308  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 640/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده -  نابایخ  یادتبا  یمطاف -  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش   :: سردآ سردآ

یلخاد 256  32304618 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنب ردنب هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود دحاو   دحاو گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 3131

هناماس هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن تهج   تهج لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 138 ھحفص 21 
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دنزاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005820000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6235180 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتوم  دحاو  رابنا و  یناشن و  شتآ  نامتخاس  یمالسا و  یاروش  رتفد  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  دنزاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یروتوم دحاو  رابنا و  یناشن و  شتآ  نامتخاس  یمالسا و  یاروش  رتفد  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   315,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/12/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  راولب  دنزاش   ، 3861853174 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6234879 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 138 ھحفص 22 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عماج تسرهف  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000509 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عماج تسرهف  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09191007656  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

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

88345191-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسمه یاوتحم  شیاپ  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000508 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  طیارش  طباوض و  تاعالطا و  قبط   ) ناسمه یاوتحم  شیاپ  عماج  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09191007656  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

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

88345191-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عماج عماج تسرهف   تسرهف هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3434

ناسمه ناسمه یاوتحم   یاوتحم شیاپ   شیاپ عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 138 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c5akelrpe7suw?user=37505&ntc=6233226
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6233226?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qfysln6w37cl4?user=37505&ntc=6233347
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6233347?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Notification  ) اوتحم نالعا  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000510 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(Notification  ) اوتحم نالعا  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09191007656  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

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

88345191-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیلد 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 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

6233767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  رد  جردنم  حرش  هب  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005666000052 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناجیلد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یرازفا  مرن  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1  یدنب  هتسب  عون  یرادا  نویساموتا  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

ناجیلد رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا  تفایرد  یارب  .دامن  یراذگراب  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هگرب  افطل  .دشاب  یم  اهب  مالعتسا  هگرب  لمع  کالم  تسا و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یدمحم  یاقآ  سامت 09183668230  هرامش  اب 

3791918181 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  ناجیلد ، رهش  یزکرم ، ناتسا  ناجیلد ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44228333-086  ، 44223636-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44228808-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( NotificationNotification  ) ) اوتحم اوتحم نالعا   نالعا هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3636

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ردرد   جردنم   جردنم حرش   حرش هبهب   یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ 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 :
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نواعت هعسوت  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 18 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یسیون  همانرب   - PCH-SA لدم کینورتکلا  ژاپ  هعقاو  تیریدم  رادشه و  بیکرت  رازفا  مرن  ددع   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000353 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
ایار هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  یرادرب  هرهب  عماج  متسیس   Bpms ایار لاترپ  کینورتکلا  تامدخ  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایسراپ نهک  شیاپ  یورین 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هدوب و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  .ددرگ  مالعا  اجکی  یلک و  تروص  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ 

.ددرگ یم  لطاب  یداهنشیپ  تمیق  تریاغم  تروص  رد  هدوب ، دیئات  دروم  یمالعا  لدم  طقف 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب یتعنص  یربیاس  تینما  رتفد  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000468 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق نتم  1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162375-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم وو   رادشه   رادشه بیکرت   بیکرت رازفا   رازفا مرن   مرن ددع   ددع   500500 ناونع : : ناونع 3838

قرب قرب یتعنص   یتعنص یربیاس   یربیاس تینما   تینما رتفد   رتفد هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3939

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 عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم   :: 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

6234447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس کی  یارب  هکبش  لاوریاف  تیدپآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092484000245 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  روشک  عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش جرد  هناماس  رد  سامت  یارب  نفلت  هرامش 

دوش  هداد  تمیق  اهتسیل  قبط 
دوش یمن  هداد  باوج  روتکاف  نودب  یاهتساوخ  رد  هب 

دوش یراذگراب  هناماس  رد  امتح  روتکاف 
دوش  یراذگراب  هناماس  رد  لک  تمیق 

دوش هظحالم  تسویپ  تسیل 

 : یتسپ دک  یزردوگ ، -  نابایخ  زانورس -  نابایخ  دازآ -  ورس  کرهش  رهشناکیپ -  یجورخ  رتمولیک 15 -  جرک -  نارهت  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1496813111

44787282-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787288-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاس لاس کیکی   یارب   یارب هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف تیدپآ   تیدپآ ناونع : : ناونع 4040

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

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

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

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

6234455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگیم تسویپ  هنومن  هقبط  تساوخرد  تسیل   . رورس قاتا  ددع  کی  یزاس  دنمشوه  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006020000138 زاین :  هرامش 

رسلباب افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4741719589 یتسپ :  دک  رسلباب ،  افش  ناتسرامیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  رسلباب -  ناردنزام -  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35338033-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338028-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6234632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000074 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22162381-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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 قاتا   قاتا ددع   ددع کیکی   یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه ناونع : : ناونع 4141

رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6234680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدرو برد  لفق  لرتنک  سسکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000084 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAP4410N لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدرو برد  لفق  لرتنک  سسکا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6234617- لنسرپ جورخ  دورو و  ینز  تعاس  یاه  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 4343
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6233524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالوس نیبروت  شزرل  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000841 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   PCE-5026VG-00A1E لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشاب ناریا  تخاس  یتسیاب  الاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا.تسا  یام  خرن  در  هلزنمب  ینف  داهنشیپ  هیارا  مدع  تسیمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارا   ، :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکران دیرخ 09171481588  سانشراک  نفلت.ددرگ  لاسرا  هنومن  دیاب  موزل  تروص 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921593-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص هنایار   هنایار -- رالوس رالوس نیبروت   نیبروت شزرل   شزرل گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 4444
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رتشلا هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6233574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ رتشلا  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج   MAGNET فاتا ولبات  یلصا و  میسقت  ولبات  UPS و  ولباتو رلیچ  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن 09140358759

1101093606000146 زاین :  هرامش 
رتشلا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CPP 70/110 لدم  1100x700x300 cm زیاس لیتسا  نبرک  سنج  برد  ود  یمکارت  رلیچ  لرتنک  قرب و  ولبات  هظفحم  الاک :  مان 
اناداپسا ریبک  ریما  شیالاپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اناداپسا  ریبک  ریما  شیالاپ  یسدنهم 

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

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ  رتشلا  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  تهج   MAGNET فاتا ولبات  یلصا و  میسقت  ولبات  UPS و  ولباتو رلیچ  ولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09140358759

6891711111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یمیحر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  رتشلا - هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2529315-066  ، 32529315-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32529315-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6233857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ona یکینورتکلا تراک  ناونع : 

14014307 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتسا لیتسا نبرک   نبرک سنج   سنج برد   برد ودود   یمکارت   یمکارت رلیچ   رلیچ لرتنک   لرتنک وو   قرب   قرب ولبات   ولبات هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 4545

onaona یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 4646
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

52462306 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/12هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
7 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52462504 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIWAREX لوژام یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 4747

SIWAREXSIWAREX  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 4848
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52452960 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/17هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن قبط  سنمیز   37kw ولبات تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشقن هشقن قبط   قبط سنمیز   سنمیز   3737kwkw ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4949
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  دیامن  مادقا  دوخ  کیفارت  لرتنک  زکرم  تهج  Ki-S200SC20Z33 لدم KDT نیبرود هاگتسد  دیرخ 3 هب  تبسن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمالعا تاصخشم  تساوخرد  دروم  هباشم 

1101030148000170 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-S100XL20V20 لدم یشخرچ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا دوخ  کیفارت  لرتنک  زکرم  تهج  Ki-S200SC20Z33 لدم KDT نیبرود هاگتسد  دیرخ 3 هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمالعا تاصخشم  تساوخرد  دروم  هباشم  دک  ناریا  دیامن 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

RPGM-1011-1989 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/11/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pos.no:190، هدنزاس : ،S5-95F: لدم ، نیبروت تظافح   AUTOMATION SYSTEM ،SIMATIC S5 PROGRAMABLE CONTROLLER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SIEMENS - GERMANY Part number: 6ES5 095-8FB01

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا دیامن   دیامن مادقا   مادقا دوخ   دوخ کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم تهج   تهج Ki-S200SC20Z33Ki-S200SC20Z33  لدم لدم KDTKDT نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33 دیرخ هبهب   تبسن   تبسن ناونع : : ناونع
یمالعا یمالعا تاصخشم   تاصخشم تساوخرد   تساوخرد دروم   دروم

5050

:: هدنزاس هدنزاس ،،S5-95FS5-95F :: لدم لدم ،، نیبروت نیبروت تظافح   تظافح   AUTOMATION SYSTEM ،S IMATIC S5 PROGRAMABLE CONTROLLERAUTOMATION SYSTEM ،S IMATIC S5 PROGRAMABLE CONTROLLER ناونع : : ناونع
pos.no:190 ، S IEMENS -  GERMANY Part number: 6ES5 095-8FB01pos.no:190 ، S IEMENS -  GERMANY Part number: 6ES5 095-8FB01

5151
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچ رس  لنپ  رکیب  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001591 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لایس ورتپ  سراپ  وردیه  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  وردیه  یتراجت  مان   HP-WHCP-XXX لدم زاگ  تفن و  عیانص  یهاچرس  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/28 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیور .تسا  دات  دروم  دنبکآ  یلصا و  یالاک  طقف.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هدوب و  یراذگراب  کرادم  ینف  دات  باختنا و  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسارجالا مزال  تامازلا  مرف  .تسا  یمازلا  یضاقتم  هرادا  سانشراک  دات  و 

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهاچرس یهاچرس لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5252
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ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: 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 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

6233533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یزکرم -  هرادا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000520 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یراکنامیپ  روما  رد  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  یراکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  تمیق ،  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییازخ 09054990233 یاقآ  ینف  سانشراک  .تسا  یتساوخرد  کرادم  هئارا  هب  طونم  راک  یراذگاو  تسیمازلا ،  هناماس 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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

6233645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادکج هاگتسیا  کیتاموتا  قیرح  افطا  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002444 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یزکرم -  -  یزکرم هرادا   هرادا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 5353

هاگتسیا هاگتسیا کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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تخاسریز تاطابترا  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

6233646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کساج ویوورکیام  زکرم  کیتاموتا  قیرح  افطا  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002445 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

siemens DT1131A تاصخشم اب  یترارح  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000572 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
siemens DT1131A تاصخشم اب  یترارح  روتکتد  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  .ددرگیم  تخادرپ  ینف  دحاو  دات  زا  سپ  الاک  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کساج کساج ویوورکیام   ویوورکیام زکرم   زکرم کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

siemens DT1131As iemens DT1131A  تاصخشم تاصخشم اباب   یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5656

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

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

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

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

6233970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100513  - whip chech safety cable تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000659 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهبا  نیرآ  هدنزاس  عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   mm^2 1/5 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج  قیرح  دض  قرب  لباک  الاک :  مان 

سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا 
رتم 100 دادعت : 

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

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: 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

دبیم یصصخت  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 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

6233971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطاو  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090636000003 زاین :  هرامش 

دبیم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  بصن  طیارشودیرخ  تساوخرد.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8961735474 یتسپ :  دک  فکمه ،  هقبط  ینامرد  یرادا  نامتخاس  همجن  ناتسریبد  یوربور  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دبیم  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32334000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32333303-035 :: 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

یسم یسم یداه   یداه سنج   سنج قیرح   قیرح دضدض   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 5757

قیرح قیرح ءافطاو   ءافطاو نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 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

6234024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

app-eb500a لدم ینیزنب  هنامز  راهچ  یس  یس  روتوم 75  مجح  یروتوم  هدنمد  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003457000043 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
app-eb500a لدم ینیزنب  هنامز  راهچ  یس  یس  روتوم 75  مجح  یروتوم  هدنمد  هاگتسد  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

یمازلا یداهنشیپ  لدم  تاحیضوت  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  - ناهفصا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  ییارجا  هاگتسد  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

8174671156 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  - بیرجرازه نابایخ   - یدازا نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36688121-031  ، 6688121-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

6688125-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

app-eb500aapp-eb500a لدم   لدم ینیزنب   ینیزنب هنامز   هنامز راهچ   راهچ یسیس   یسیس     7575 روتوم   روتوم مجح   مجح یروتوم   یروتوم هدنمد   هدنمد هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5959

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

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

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

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

6234194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  -PLC1200: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000523 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/15هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6234280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CFP لنپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1919 زاف زاف مهد   مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ -- PLC1200PLC1200 :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6060

CFPCFP  لنپ لنپ ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140131 هرامش  /sounders alarm تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000671 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   FIREGUARD هدنزاس عجرم   FG-03127SFG-03127BS لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  ریژآ  الاک :  مان 

دزی ریوک  تراجت  باتهم  یناگرزاب 
ددع 32 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  هب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: 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

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/17هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6234388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاف یتون  ددع   2 دادعت : تسویپ  تاصخشم  اب  ریاف  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 6262

ریاف ریاف یتون   یتون ریاف -  -  ریاف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6363
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000754 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   NSC هدنزاس عجرم  سراف  دنمشوه  ناروآون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   solution F1 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ناملآ
ددع 1 دادعت : 

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

یم یمازلا  روتکاف  شیپ  ( هناماس رد  یراذگراب  ای  ) لاسرا لیمکت.ددرگ و  تبث  تایلام  نودب  عومجم و  تروص  هب  تمیق.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیفش.دشاب 75358219 یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تیلوئسم.دشاب و 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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  3737   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6464

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

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6233257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  اهب  مالعتسا  گرب  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003723 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   BODY-THROTTLE یتراجت مان   E23 وسوم روتوم  تخوس  متسیس  لماک  زاگ  هچیرد  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ  دشاب .  یلصا  سنج  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رابنا  هب  سنج  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  ات  هنیزه  تخادرپ  - دشاب صلاخ  تروصبو  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  - دوش

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

31513032-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتوم روتوم تخوس   تخوس متسیس   متسیس لماک   لماک زاگ   زاگ هچیرد   هچیرد ناونع : : : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6233378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس کی  تدم  هب  لکاروا  کنیلاتم  هب  لاصتا  تهج  یربراک  تناکا  کی  نیمات 

1101004813000430 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا زاین  دروم  لاس  کی  تدم  هب  ینابیتشپ   - 2

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

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاس لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   لکاروا   لکاروا کنیلاتم   کنیلاتم هبهب   لاصتا   لاصتا تهج   تهج یربراک   یربراک تناکا   تناکا کیکی   نیمات   نیمات دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 6666

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

6233483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد 1 هبعش یعامتجا  نیمات  نامزاس  تقرس  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  دینک * تقد  تسویپ  لیاف  هب  امتح   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092224000010 زاین :  هرامش 

لوفزد هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  کیسالک  یتراجت  مان   GIGA CODE ULTRA +64 لدم نکاما  لارتناس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

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

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

دشاب تنامض  لاس  اب 2  لماک  یرادرب  هرهب  یشک و  میس  بصن و  دیرخ و  دینک - * تقد  تسویپ  لیاف  هب  امتح   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461635533 یتسپ :  دک  یراصنا ،  خیش  نادیم  یرادنامرف و  نیب خ  یرادرهش  لوفزد خ  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42530790-061  ، 42421151-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42421155-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرس تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام شرورپ  شزومآ و  لک  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 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

6233545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  ساسارب  چیئوس  رورس و  کسیددراه  سکاب و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004739000018 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زا  دعب  یدقن  تروصب  تخادرپ  دشاب 3 - یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لیوحتو  باهذو  بایا  هنیزه  دشاب 2 - یم  هباشم  الاک  دک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تکرش  اضماو  رهماب  یتسویپ  مرفو  روتکاف  شیپ  لاسرا  سامت 09119542329 5 - هرامش  دریگ 4 - یم  ماجنا  هزور  ینف 15 

4818813765 یتسپ :  دک  کنهرف ،  یادتبا خ  - نیسح ماما  نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320561-011  ، 33329050-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329050-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یتعنص  یاه  کرهش  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 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

6233550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ناگزمره  بایت  یتعنص  کرهش  یتارباخم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004148000003 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قیط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  220 دادعت : 

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

ناگزمره یتعنص  یاهکرش  تکرش  لحم  رد  لیوحت.هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیق  یناتسا و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ییاجر ،  دیهش  ناتسرنه  یورب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  هاگدورف -  یهار  هس  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919619719

33665351-076  ، 33677609-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33675440-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب چیئوس   چیئوس وو   رورس   رورس کسیددراه   کسیددراه وو   سکاب   سکاب دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6969

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

6233680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هکبش  چیئوس  هاگتسد  2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005489000027 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هنیزه هیلک  ددرگ -  یم  تخادرپ  نامزاس  سانشراک  داتو  الاک  تفایردزا  سپ  باسحتروص  ددرگ -  جرد  یتناراگ  تسیمازلا -  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح 

4476941937 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  - یزرواشک داهج  نامزاس  یوربور  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340869-013  ، 3338941-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339537-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد 22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7070

یکیرتکلا یکیرتکلا تامدخ   تامدخ وو   رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 7171
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یکیرتکلا تامدخ  رازبا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000272 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمحم هاش  اباب  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   QT/B 3060 لدم یملق  مین  یرطاب  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

ناریپ رون  ایرآ  ورتکلا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   H30W لدم  W 30 ناوت یبابح   LED پمال الاک :  مان 
ددع 83 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
بونج رتسگ  رونارف  هدننک  هضرع  عجرم  رون  عیدب  یتراجت  مان   W 150 ناوت یباتهم   LED روتکژورپ الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نامرک لباک  رز  هدنزاس  عجرم  لباک  رز  یتراجت  مان  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 6 عطقم حطس  یسم  هتشر  لوتفم 2  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 90 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
ینیسح اضردمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان   m 1 لوط  CAT 5/6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

مایپ فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم   S.P.N یتراجت مان   HPS 400 لدم  W 400 دیفس یمیدس  پمال  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
سنارت شرآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سنارت  شرآ  یتراجت  مان   W 400 ناوت هداتسیا  میدس  راخب  پمال  تسالاب  سنارت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

هرقرق  mm^2 2/5 عطقم حطس   V 1000-600 ژاتلو  PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   NYCYRY 2x2.5rm/2.5 قرب لباک  الاک :  مان 
نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم 

رتم 90 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

یدازرف هموصعم  هدننک  هضرع  عجرم   SUKUR یتراجت مان   LF-32 لدم  A 32 یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ سانجا و  لماک  تاحیضوت  تاصخشم و  تسا  هدشن  هادیپ  هناماس  رد  یتساوخرد  سانجا  دکناریا  هکیاجنا  زا  مالس  اب  مرتحم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هداد  رارق  تسویپ  تمسق  رد  تساوخرد 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هیامرس هعسوت  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک شخب  رد  یراذگ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san storage EMC unity xt 480 هاگتسد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001047000042 زاین :  هرامش 

یزرواشک شخب  رد  یراذگ  هیامرس  هعسوت  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457866971 یتسپ :  دک  کالپ.مچرپ 51 ،  نابایخ.دیحوت  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66907152-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66907153-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

san storage EMC unity xt 480san storage EMC unity xt 480 هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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

6233913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام رتور و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000354 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-R480T هنایار هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   C3KX-NM-1G لدم هنایار  رورس  هعطق  لوژام  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SGMD لدم  GPRS یطابترا لوژام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

رن یز -  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UPS هاگتسد  IZ100 لوژام الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

ولفسوی  09374641849 .دشابیم تسویپ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام وو   رتور   رتور ناونع : : ناونع 7373
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زربلا ناتسا  زاگ  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 17 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصنیا ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  هکبش  یتعنص و  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

1101001402000346 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   3Gb SAS لدم تروپ  لانرتنیا 4  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   C2960S48 TS-L لدم تیباگیگ  تروپ  یاراد 48  هیال 2  یتیریدم  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   8port 10 Gigabit Ethernet لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تفن  تعنص  تسارح  دات  دروم  تسیل  رودنو  وضع  تسیابیم  هدننک  نیمات  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروصنیا تروصنیا ریغ   ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف دشابیم .  .  دشابیم یروص   یروص دکناریا   دکناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هکبش   هکبش وو   یتعنص   یتعنص چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
.دش .دش دهاوخن   دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت

7474
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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 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

6233963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - radio wairless mikrotik netmetal5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001597 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB911G-5HPacD-QRT لدم  GHz 5 سناکرف سلریاو  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - radio wairless mikrotik netmetal5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   - - radio wairless  mik rotik  netmetal5radio wairless  mik rotik  netmetal5 ناونع : : ناونع 7575
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52456310 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/20هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس ناونع : : ناونع 7676
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هیولیگهک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب و 

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

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

6234185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  دوشیمن  هتفرگ  لیوحت  مود  تسدو  ربتعم  هلاس  کی  یتناراگ  یاراد  تسویپ  تسیل  قبطاهاگتسدو  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورفاب 

1101003441000185 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/13 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورفاب  لمح  هنیزه  دوشیمن  هتفرگ  لیوحت  مود  تسدو  ربتعم  هلاس  کی  یتناراگ  یاراد  تسویپ  تسیل  قبطاهاگتسدو  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591874196 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  - نارادساپ نابایخ  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33242068-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242072-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چوس  65096509   چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7777
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کشط هدابآ  ینامیاز  یزور  هنابش  ییاتسور  یرهش  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 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

6234235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب سانجا  هیلک  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  -- دشاب یم  تسویپ  رد  تساوخرد  لماک  تسیل  -- رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ههام  ود  هیوست  خیرات  دشاب -- یتساوخرد  تاصخشم 

1101091557000039 زاین :  هرامش 
کشط هدابا  ینامیاز  یزور  هنابش  ییاتسور  یرهش  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد تاصخشم  اب  سانجا  هیلک  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  -- دشاب یم  تسویپ  رد  تساوخرد  لماک  تسیل  -- رتویپماک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  ود  هیوست  خیرات  دشاب --

7493144881 یتسپ :  دک  ناگتخب ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  - ینیمخ ماما  -خ  کشط هدابآ  - ناگتخب - سراف زیر ،  ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53892060-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53894068-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6234329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروهمج یزکرم  همیب   ( یتارباخم ریغ  هکبش   ) میس یب  هکبش  طابترا  دناب  یانهپ  تازیهجت و  نیمأت  ، تخاسریز یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یمالسا 

1101004635000179 زاین :  هرامش 
ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 24 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 7878

میس میس یبیب   هکبش   هکبش طابترا   طابترا دناب   دناب یانهپ   یانهپ وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ،، تخاسریز تخاسریز یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6234338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسم کناب  بعش  تیریدم  یا  هنایار  تازیهجت  لاسرا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  یالاک  تاصخشم  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  زربلا  ناتسا 

1101003609000141 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 80 قمع  U 40 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

حرش هب  زربلا  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  یا  هنایار  تازیهجت  لاسرا  هیهت و  تساوخرد :  دروم  یالاک  تاصخشم  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ روتکاف  شیپ 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت کرکر   ناونع : : ناونع 8080
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   - دریگ یم  قلعتدیرخ  تردق  دانسا  هب   101 ازخا هنازخ 1401  دانسا  تخادرپ  هوحن  t21 کنیلای لدم   - یناریا پیو  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هباشم 

1101003680000020 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شناد حرط و  یاه  هداد  لاقتنا  هدننک  هضرع  عجرم  میرتسادنرگ  یتراجت  مان  لدم 1625  پیو  تناکا  عون 2   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  هباشم  دک  ناریا   - دریگ یم  قلعتدیرخ  تردق  دانسا  هب   101 ازخا هنازخ 1401  دانسا  تخادرپ  هوحن  t21 کنیلای لدم   - یناریا پیو  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب 

9816153599 یتسپ :  دک  ناتسا ،  لاوحا  تبث  لک  هرادا  تراهم -  نابایخ  سراف -  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294851-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294852-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا پیو   پیو نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 8181
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لباز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6234373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 2  :493AH دربرتور کیتورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  1  : لاتیجید نرتسو  ارت  لانرتسکا 2  دراه 

1101003840000101 زاین :  هرامش 
لباز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان  ( WDBU6Y0020BBK ELEMENTS(FU لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

تاشورپ ناشیدنا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  دیاب  سانجا 

دشاب یم  یمازلا  تساوخرداب  لماک  تقباطم  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

 : یتسپ دک  لباز ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یرقاب -  دیهش  نابایخ  داهج -  هلکف  لباز  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861663335

32225402-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232023-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا دراه   دراه دربرتور -  -  دربرتور کیتورکیم   کیتورکیم ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6234400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم دهشم -   CGS درونجب و غاد  رخآ  یتارباخم  یاههاگتسیا   VHF متسیس یاه  نتنآ  یتشگرب  عفر  یشک و  لباک  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لوادج  حرش 

1101091475000538 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
یرس 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرورض مزال  کرادم  تسویپ  لاسرا و   ، تسویپ لوادج  یاضما  رهم و  لیمکت و  تمیق و  زیر  مالعا  تسویپ ، تاجردنم  راک و  حرش  قیقد  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004308-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم یاههاگتسیا   یاههاگتسیا   VHFVHF  متسیس متسیس یاه   یاه نتنآ   نتنآ یتشگرب   یتشگرب عفر   عفر وو   یشک   یشک لباک   لباک حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 8383
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6234431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
..دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000985 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

برغ هشیدنا  قفا  هکبش  نیرواشم  هدننک  هضرع  عجرم  اتیم  یتراجت  مان   Standard V 1 لدم یموب  لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموب یموب لاوریاف   لاوریاف   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 8484

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

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

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

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

6234482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا هب  هفرطود  لاصتا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000189 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم و ار  یتسویپ  کرادم  تمیق  هئارا  زا  شیپ  مرتحم  ناگدننک  نیمات  ، یتسویپ کرادم  قبط  تنرتنیا  یناهج  هکبش  هب  هفرطود  لاصتا  یرارقرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یزاورپ  سدنهم  یاقآ   09126263784 هرامش 39902528 ،  اب  یجنس  ناکما  دیدزاب و  تهج  دیروآ ، لمع  هب  دیدزاب  هژورپ  لحم  زا 

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

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

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6234581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا تنرتنیا هبهب   هفرطود   هفرطود لاصتا   لاصتا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 8585

سلریاو سلریاو یتارباخم   یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار  - - زیون زیون دضدض   سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ هکبش - - هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدننک نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  حرش  قباطم  دیاب  هدش  هئارا  یاهالاک  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  اهدک  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  دش و  دهاوخ  فذح 

1101093676000030 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهپس هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   NEXANS یتراجت مان  یرتم  لوط   P6E-02803-1U لدم  CAT6 SFTP outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 
رهش دنمشوه  هکبش  تاطابترا 

رتم 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نیدار جوم  ناروآون 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 3
دشاب ربتعم  یتناراگ  تراک  یاراد  - 4

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238110-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسررب تهج  روتکاف  شیپ  قاصلا  هب  هدنشورف  مازلا  هباشم و  دک  ناریا  یجورخ /  تکوس  عون  ره  اب  رپمآ  تلو 2  روتبادآ 18  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تمیق

1101094897003600 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

رهشناریپ تراجت  یدمحم  تادراو  تارداص و  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   MVAX یتراجت مان   IDUs لدم یتارباخم  هکبش  روتپادآ  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

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

رودقم هناماس  زا  جراخ  روتکاف  شیپ  ذخا  ناکما  هزور .  روتکاف 7  هیوست  .هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیمن هتفرگ  سامت  هناماس  رد  هدش  دیق  هدنشورف  سامت  هرامش  هب  .دشابیمن 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوجشناد 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 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

6234798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000127 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 8787

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   هجوت   هجوت اباب   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: 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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6234837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس میقم  یورین  رفن  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلا 16 حبص  یراک 8  تعاس 

1101093907000010 زاین :  هرامش 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رفن 1 دادعت : 

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

نامزاس میقم  یورین  رفن  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 16 حبص  یراک 8  تعاس 

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/237/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زگردنب ناتسرهش  ییاوه  هکبش  یتقرس  یاهیبارخ  عفر  یرادهگن و  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 یلا   یلا حبص   حبص   88 یراک   یراک تعاس   تعاس نامزاس   نامزاس میقم   میقم یورین   یورین رفن   رفن کیکی   ناونع : : ناونع 8989

ییاوه ییاوه هکبش   هکبش یتقرس   یتقرس یاهیبارخ   یاهیبارخ عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 9090

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

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

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

is.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا کار 19  رد  بصن  لباق   FC عون تروپ  یرون 12  لنپ  چپ  ددع  دادعت 300  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

is.tci.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 8163854383 دک  قاتا 216- - تارباخم هرامش 2  نامتخاس  - الاب غابراهچ  نابایخ  - ناهفصا  :: 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

چنیا چنیا   1919 کار   کار ردرد   بصن   بصن لباق   لباق   FCFC  عون عون تروپ   تروپ   1212 یرون   یرون لنپ   لنپ چپچپ   ددع   ددع   300300 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

وکسیس وکسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

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

is.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا کار 19  رد  بصن  لباق   FC عون تروپ   12 یرون ،  لنپ  چپ  ددع  دیرخ 300  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عماج6233226 تسرهف  هحفص 22)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناسمه6233347 یاوتحم  شیاپ  عماج  هحفص 22)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رآ6233424 یو  هحفص 81)نا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6233868 چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  هحفص 28)لاقتناواهزاسراکشآ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قرب6234423 یتعنص  یربیاس  تینما  رتفد  هرواشم  هحفص 22)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاس6234447 کی  یارب  هکبش  لاوریاف  هحفص 22)تیدپآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6234455 قاتا  ددع  کی  هحفص 22)یزاسدنمشوه  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6234680 هکبش  تنیوپ  هحفص 22)سسکا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   1919 کار   کار ردرد   بصن   بصن لباق   لباق   FCFC  عون عون تروپ   تروپ   1212 یرون ،  ،  یرون لنپ   لنپ چپچپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6234438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  ربتعم -  همانتنامض  یاراد  یجورخ -  یدورو و 12  اب 4  ریوصت  رلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003115000316 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شیپ ندرک  همیمض  یوسوم - ) سدنهم  یاقآ   ) 02833664314 ینف :  تالاوس  هب  خساپ  ربتعم -  همانتنامض  یاراد  یجورخ -  یدورو و 12  اب 4  ریوصت  رلرتنک  - 

مالعتسا زا  فذح  روتکاف =  شیپ  دوجو  مدع  تسا - یمازلا  روتکاف 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای دحاو IT و  طسوت  الاک  تمالس  تلاصا و  دات  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IT دحاو دات  اب  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 30  .دش  دهاوخ  تدوع  الاک  ربتعم ، همان  تنامض  نتشادن 

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجورخ یجورخ   1212 وو   یدورو   یدورو   44 اباب   ریوصت   ریوصت رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 9494

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

6234480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000582 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JB1210R لدم  45x100 cm داعبا یتاغیلبت  دربراک  ناور  ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگرابو  لیمکت  مالعتسا  مرف  هارمه  هب  ار  دوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09139876081 هرامش

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت سای  نانز  عماج  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6235083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قط  فص )  ) یهد تبون  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090728000062 زاین :  هرامش 

نارهت سای  نانز  عماج  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

42160174و09120143328 دامرف لصاح  صامت  یفسوی  سدنهماب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هزور  تخادرپ 20 دراد  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

89778612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاغیلبت یتاغیلبت دربراک   دربراک ناور   ناور ولبات   ولبات رگشیامن   رگشیامن یدورو - - یدورو ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9595

(( فصفص  ) ) یهد یهد تبون   تبون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادیپس قرب  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 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

6233259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلاد 1401 یاتسور  راولب  رباعم  ییانشور  هعسوت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094601000031 زاین :  هرامش 

نادیپس قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نادیپس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هجدوب  همانرب و  نامزاس  یدنب  هبتر  راک و  هرادا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  یاراد  دیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  اضما و  رهم و  لیمکت و  ار  زاین  دروم  تسویپ  کرادم  مامت  دیاب  راکنامیپ 

.دنک یرازگراب  ار  دوخ  تکرش  هب  طوبرم  کرادم  مامت  دیاب  راکنامیپ 

7361936435 یتسپ :  دک  نادیپس ،  قرب  تیریدم  نادیپس  نادیپس ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36723676-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36722577-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور راولب   راولب رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 9797

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

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

زا 138 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cf3wj6eqsavlf?user=37505&ntc=6233259
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6233259?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6233263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف تقد  یتسویپ  لیاف  هب   CAME لدم یقرب  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005671 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مشق نازاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   KEY AUTOMATION یتراجت مان   ALT624 لدم  m 6 زیاس یکیناکمورتکلا  دنب  هار  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف هیارا  دقاف  تاداهنشیپ  دیامن 3  هیارا  ینف  دات  تهج  هنومن  الاک  لاسرا  زا  لبق  هدنرب  .دشابیم 2 هدنشورف  هدهعرب  یریگراب  هیلخت و  لمح و  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22776-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامرف دامرف تقد   تقد یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب     CAMECAME  لدم لدم یقرب   یقرب دنبهار   دنبهار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ولبات  هیور  ضیوعت  ییارگون و  ریمعت و  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000319 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

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

1401/11/24 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یموزل سدنهم  .دوش 09144910589  مادقا  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسرهش  هگلج  شخب  الاب  هعلق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا ناتسرهش  قوراس  الاب  هعلق  یاتسور  یا  هزاورد  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094895000003 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  هگلج  شخب  الاب  هعلق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یقوجلس دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  یقوجلس  دوعسم   32x75 cm هزیناولاگ قرو  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3834174748 یتسپ :  دک  الاب ،  هعلق  یرایهد  نامتخاس  البرک  راولب  الاب  هعلق  یاتسور  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33572907-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33572993-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه ولبات   ولبات هیور   هیور ضیوعت   ضیوعت وو   ییارگون   ییارگون وو   ریمعت   ریمعت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

اتسور اتسور یایا   هزاورد   هزاورد ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

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

6233939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورج یتعنص  هیحان  یدورو  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004148000038 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ییاجر ،  دیهش  ناتسرنه  یورب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  هاگدورف -  یهار  هس  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919619719

33665351-076  ، 33677609-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33675440-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  نورپا  دناب و  یور  ییادز  ریقو  ییادز  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000235 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشاب رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  -3 .دشابیم یمازلا  یتسویپ  تاصخشم  قبط  مالعتسا  یراذگراب  اضما و  رهم  لیمکت  -2 دشابیم هباشم  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم زیربت  هاگدورف  ارجا  لحم  -4 دیریگب سامت  نفلت 04141998800 

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورج نورج یتعنص   یتعنص هیحان   هیحان یدورو   یدورو ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 10 110 1

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نورپا   نورپا وو   دناب   دناب یور   یور ییادز   ییادز ریقو   ریقو ییادز   ییادز گنر   گنر ناونع : : ناونع 102102
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ناگزمره یتعنص  یاه  کرهش  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 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

6234030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیریس یتعنص  هیحان  یدورو  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004148000039 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ییاجر ،  دیهش  ناتسرنه  یورب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  هاگدورف -  یهار  هس  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919619719

33665351-076  ، 33677609-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33675440-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52457767 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/14هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لیقثرج کارتفیل و  یاج  اب  ) یرتم ینتب 2  یسرجوین  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیریس کیریس یتعنص   یتعنص هیحان   هیحان یدورو   یدورو ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 103103

لیقثرج لیقثرج وو   کارتفیل   کارتفیل یاج   یاج اباب   یرتم   یرتم   22 ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 104104
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: 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 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

6234485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یتسویپ 1840  تاصخشم  قبط  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000339 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 1,840 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غلبم غلبم تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ تسویپ   تسویپ تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ هگرب   هگرب افطل   افطل ددع   ددع   18401840 یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخن   دهاوخن ظاحل   ظاحل یداهنشیپ   یداهنشیپ

105105
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نادبنگود یرادرهش   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترک پاتورن  دراه  اب  هارمه  ییزج  ود  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000197 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح دیفس  ییزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 600 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  یرادرهش  - رصع یلو  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224099-074  ، 32223247-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  رهش  حطس  یاهاکتعرس  یزیمآ  گنر  یرادهگن و  ریمعت ،  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000055 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  رهش  حطس  یاهاکتعرس  یزیمآ  گنر  یرادهگن و  ریمعت ،  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ترک ترک پاتورن   پاتورن دراه   دراه اباب   هارمه   هارمه ییزج   ییزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم رهش   رهش حطس   حطس یاهاکتعرس   یاهاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 107107
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6234615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یناتسمز 1401  یرادهار  روما  ماجنا  تهج  کمن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000167 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تالف  تیراب  هدننک  هضرع  عجرم   Ton 1 گبوبماج هسیک   µm 150-45 یدنب هناد  یرافح  کمن  گنس  الاک :  مان 

هسیک 3,000 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  هدش ,  مالعا  طیارش  تمیق و  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  ینف و  تاصخشم  ربارب  رهش ،  یاه  یدورو  رد  یئزجود  گنراب  یروحم  یشک  طخ  عاونا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000056 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  ینف و  تاصخشم  ربارب  رهش ،  یاه  یدورو  رد  یئزجود  گنراب  یروحم  یشک  طخ  عاونا  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهار یرادهار روما   روما ماجنا   ماجنا تهج   تهج کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب رهش ،  ،  رهش یاه   یاه یدورو   یدورو ردرد   یئزجود   یئزجود گنراب   گنراب یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   عاونا   عاونا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 109109

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

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6233576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0/8m تماخض اب  یقرب -  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000113 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب هناماس  رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  امتح  .یتسویپ  لیاف  اب  قباطم.یقرب  هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

0/80/8 mm  تماخض تماخض اباب   یقرب -  -  یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 1101 10

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   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  نسکم  کناب  یاه  نامتخاس  پآ  لور  برد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004182000024 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514973483 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  یوربور خ  ینیمخ  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33558084-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33558084-077 :: 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

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6233611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدالوف هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000133 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا یدالوف  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  تسبراد  لقن و  لمح و  هنیزه.تسا  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  هک  یدالوف  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  هدننک  نیمات  دات  در و  رد  کناب.دریگیم  ماجنا  هجو  تخادرپ  ینف  سانشراک  دات  تروص 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: 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 یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس پآپآ   لور   لور برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6234033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0/8m تماخض  - یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000114 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب هناماس  رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  امتح  .یتسویپ  لیاف  اب  قباطم.یقرب  هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدیدرگ  جرد  یقاصلا  لیاف  رد  نآ  تازج  الاک و  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001181000032 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ASSA هدنزاس عجرم   D40 لدم فک  تیلپ  وزاب و  اب  هارمه  رد  یکیناکم  دنب  مارآ  الاک :  مان 

ددع 260 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادمه ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  نایچشرف -  ناتسرامیب  یور  هبور  یقشع -  هدازریم  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6516643181

38282081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38260822-081 :: 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

0/80/8 mm  تماخض تماخض  - - یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 113113

تسا تسا هدیدرگ   هدیدرگ جرد   جرد یقاصلا   یقاصلا لیاف   لیاف ردرد   نآنآ   تازج   تازج وو   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 1141 14

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

6234617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا فقس  دشاب - یم  تسویپ  هنیزه  دروآرب  لنسرپ - جورخ  دورو و  ینز  تعاس  یاه  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا نویلیم    800

1101094113000096 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رهشمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

نویلیم  مالعتسا 800  فقس  دشاب - یم  تسویپ  هنیزه  دروآرب  لنسرپ - جورخ  دورو و  ینز  تعاس  یاه  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

6416934771 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  یزکرم  نامتخاس  یلحاس  راولب  رهشمرخ -  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53527095-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53525430-061 :: 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

-- لنسرپ لنسرپ جورخ   جورخ وو   دورو   دورو ینز   ینز تعاس   تعاس یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هردمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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 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

6234620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mm 1 یبرس قرو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091991000084 زاین :  هرامش 

هردمرخ ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   cm 220 لوط  cm 50 ضرع  mm 2 تماخض دصرد  صولخ 99/97  بوغرم  یبرس  قرو  الاک :  مان 

زربلا نامرد  وترپ  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  نامرد  وترپ  نیورآ 
مرگولیک 1 دادعت : 

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

دشاب یم  زاین  دروم  لیم  ییرس 1 قرو  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درگ همیمض  روتکاف  شیپو  هدش  یراذگ  تمیق  نآ  بصن  هنیزهو  برس  رادقم  یتسویپ  ریوصت  رد  هدش  رکذ  یاهژارتم  بسحرب 

دشاب یم  یدقن  تروص  هب  راک  مامتازا  دعب  تخادرپ  هوحن  - هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

4571687149 یتسپ :  دک  هردمرخ ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یئاجر  دیهش  نابایخ  یادتبا  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35534006-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524006-024 :: 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

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6234781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   R-680-PRO لدم یرتم  ییوزاب 6  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004364000272 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: 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

mmmm  11 یبرس   یبرس قرو   قرو ناونع : : ناونع 1161 16

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   R-680 -PROR-680-PRO لدم   لدم یرتم   یرتم   66 ییوزاب   ییوزاب دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشرذآ ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6234844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب زاین  تروصرد   - هباشم دک  ناریا  یتسویپ  تاصخشم  قبط  رهشرذآ -  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  ییوشک  کیتاموتا  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن لصاح  سامت  هرامش 09143124610 

1101005949000006 زاین :  هرامش 
رهشرذآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیمث  کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 5000   120x150x5000 cm زیاس گنیدیالسا  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدنزاس 

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

رهشرذآ رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد تاصخشم  اب  رظان  سدنهم  دات  زا  دعب  باسح  هیوست  ربتعم  - یتناراگ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5371953143 یتسپ :  دک  ییاراد ،  بنج  - ماما نابایخ  رهشرذآ ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34236655-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34221135-041 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دامرف6233263 تقد  یتسویپ  لیاف  هب   CAME لدم یقرب  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 68)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییوشک ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

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

6233197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یهاگشیامزآ  یرادا و  مزاول  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093138000225 زاین :  هرامش 

راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اسآ ریاح  هدننک  هضرع  عجرم  اونسا  یتراجت  مان  ناریا  هدنزاس  روشک   S3-0275 SW لدم دیفس   TMF رزیرف لاچخی  الاک :  مان 

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

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

دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 3 تلهم  *

دشاب یم  ریخم  مالعتسا  یلوبق  ای  در  رد  ناتسرامیب  *
دنشاب یناریا  یتناراگ  زوجم و  یاراد  تسیاب  یم  اه  هاگتسد  *

راهباچ ع )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  یلیوحت 
یدارم 09152916952 یریگیپ  لوسم 

9971943311 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رنهاب -  راولب  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35333012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35333012-054 :: 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

 - - نزخم نزخم -- یگناخ   یگناخ بآبآ   هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد  - - ییوشک ییوشک زیرف   زیرف نوخ -  -  نوخ یمیشویب   یمیشویب اهاه   هنومن   هنومن وو   اهاه   تیک   تیک یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج کفرب   کفرب نودب   نودب لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع
تیابارت تیابارت 11 لانرتسکا   لانرتسکا دراه   دراه  - - هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود -- قودنصواگ   قودنصواگ  - - میس میس یبیب   نفلت   نفلت  - - یکشزپ یکشزپ هروبات   هروبات یلدنص   یلدنص

1191 19
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6233424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رآ یو  نا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000184 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N162-401408 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 16  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N324-402416 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  ربارب  لاناک  رآ 16و32  یو  نا  دیرخ  / یناریا / هباشم اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم هاد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد  دشابیم و  هدنشورف 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رآرآ یویو   نانا   ناونع : : ناونع 120120
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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 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

6233558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوارس شاخ و  یاهرهش  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  هپس  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاحیضوت  تایئزج و  قباطم 

1101004794000135 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 : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
شاخ رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش   :: 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

6233694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم قباطم ناوارس   ناوارس وو   شاخ   شاخ یاهرهش   یاهرهش ردرد   ناتسچولب   ناتسچولب وو   ناتسیس   ناتسیس هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   تایئزج   تایئزج

12 112 1

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 122122
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.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  اهالاک  زا  یدادعت  ------- زاین دروم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000340 زاین :  هرامش 

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شور هدیا و  عولط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ون  رواخ  یتراجت  مان   10x10 لدم یزلف  راکور  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیمز  متسیس  تازیهجت  هدنزاس  عجرم   SPTC لدم  mm 25 زیاس یجنرب  سنج  همست  هدنرادهگن  یکیرتکلا  تسب  الاک :  مان 
نیمز متسیس  تازیهجت  هدننک 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HT-VISION یتراجت مان   BNC Q9 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لیدبت  شیف  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
کنویکسا یطابترا  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   B45ST50A لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناسارخ  یتراجت  مان  یرتم  هرقرق   mm^2 0/5 عطقم حطس   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج  هتشر  ناشفا 1/5  قرب  میس  الاک :  مان 
کیناکم تعنص  سیس  ناروآون 

رتم 30 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

بسچ ناریا  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mmx10 Yd 16 یکشم بولگ  قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 5 رطق  mm 3/5 لک لوط   cm 4/5 هوزر لوط  وس  ود  کالپلور  چیپ و  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 35 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 
دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 

.ددرگیم تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم  تسویپ  مدع 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: 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
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ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6233708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسویپ تسیل  حرشب  بعش  هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هیلک  ضیوعت  نیمات و  هلاسکی و  ینابیتشپ  یرادهگنو ، سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ مالعا  دحاو  تمیق  اب  تامدخ  لک  غلبم 

1101003327000041 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

هب  ، مالعتسا باوج  رد  تکرش  رهم  هب  روهمم  دات و  لیمکت ،  یتسویپ  یاهمرف  دشاب -  یم  تکرش  هدهعب  تسویپ  دادرارق  ربارب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  هناماس  رد  یتلود  یاهکناب  رد  یراک  هموزر  هارمه 

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تاعطق   تاعطق هیلک   هیلک ضیوعت   ضیوعت وو   نیمات   نیمات وو   هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگنو ، ، یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 123123
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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 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

6233737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم نادهاز  رهش  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  هپس  کناب  هبعش  یریوصت 3  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاحیضوت 

1101004794000136 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نانیرفآ ون  نایرآ  یناگرزاب  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   V5413-A3024SB لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

قباطم قباطم نادهاز   نادهاز رهش   رهش ردرد   ناتسچولب   ناتسچولب وو   ناتسیس   ناتسیس هپس   هپس کناب   کناب هبعش   هبعش یریوصت  33   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت
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قرب 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 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

6233768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف لیمکت.ههام  تخادرپ 4  طیارش   ، تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  قرب  شزومآ  زکرم  یریوصت  تراظن  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ 

1101007004000289 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئاجر هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   2011EGT لدم  PC هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دنشاب  یم  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  .تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروص  هب  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  .دنیامن  هئارا 

9414991187 یتسپ :  دک  قرب ،  ورین  عیزوت  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  یناگرزااب -  نادیم  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31777412-058  ، 31777413-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235134-058 :: 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

مرف مرف لیمکت.ههام   لیمکت.ههام   44 تخادرپ   تخادرپ طیارش   طیارش  ، ، تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط قرب   قرب شزومآ   شزومآ زکرم   زکرم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ
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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 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

6233947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت تایئزج و  قباطم  راهباچ  رهم  راهباچ و  یزکرم  هپس  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  - تسویپ

1101004794000137 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-NF284E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

تاحیضوت تاحیضوت وو   تایئزج   تایئزج قباطم   قباطم راهباچ   راهباچ رهم   رهم وو   راهباچ   راهباچ یزکرم   یزکرم هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ
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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 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

6234055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسیس و هپس  کناب  کرانک  یزکرم  راهباچ و  ینیمخ  ماما  راولب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاحیضوت  قبط  ناتسچولب 

1101004794000138 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   VIDEOR هدنزاس عجرم   ENEO یتراجت مان   VKCD-1332SM/3.8 لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ینادزی ناوضر  دمحم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

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

:: 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

وو ناتسیس   ناتسیس هپس   هپس کناب   کناب کرانک   کرانک یزکرم   یزکرم وو   راهباچ   راهباچ ینیمخ   ینیمخ ماما   ماما راولب   راولب بعش   بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یناسرزورب   یناسرزورب وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط ناتسچولب   ناتسچولب
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هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش   :: 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 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

6234439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2241220817030003 الاک دک  زا  تمیق  یراذگراب  تهج  ، تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  یتظافح  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمن زاجم  هباشم  یاهدک  زا  هدافتسا  ، ددرگ هدافتسا 

1201050273000029 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دروم هاشنامرک  یرادرهش  تسارح  هرادا  دات  طبریذ و  عجارم  زا  زوجم  یاراد  یاهتکرش  ، تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  یتظافح  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  - 
دشابیمن زاجم  هباشم  یاهدک  زا  هدافتسا  ، ددرگ هدافتسا   2241220817030003 الاک دک  زا  تمیق  یراذگراب  تهج  ، دنشابیم لوبق 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  ربارب   1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش تسارح  هرادا  دات  طبریذ و  عجارم  زا  زوجم  یاراد  یاهتکرش  ، تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  یتظافح  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمن زاجم  هباشم  یاهدک  زا  هدافتسا  ، ددرگ هدافتسا   2241220817030003 الاک دک  زا  تمیق  یراذگراب  تهج  ، دنشابیم لوبق  دروم  هاشنامرک 

6713838477 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  خلت -  کشا  دبهش  نابایخ  ریدغ - نادیم  تمس  هب  باون  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213737-083  ، 37272050-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37272050-083 :: 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

یتظافح یتظافح نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 128128
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نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6234460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  طیارش و   , تسیل قبط  هطوبرم  مزاولو  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050113000017 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516795547 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هناخ  هدزیس  یلعوب  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38343019-081  ، 38261026-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38278330-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس لماش  مالعتسا  دامن  هعجارم  هدش  دیق  تسویپ  یاه  تسیلرد  مهم  تاکنو  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  گرب 

1101095143000519 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کیسالک  یتراجت  مان  ناراک  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   Alpha لدم تقرس  مالعا  متسیس  میس  اب  زمرق  نودام  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهم نایک  یاقآ  هرامشاب 09022227997  یگنهامه  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  یراکزور  هطوبرم 30 ینف  سانشراک  دیئاتو  الاک 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

تقرس تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس میس   میس اباب   زمرق   زمرق نودام   نودام یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 130130

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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6235218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR یریوصت یتراظن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000156 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

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

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

قح دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712113 و  یرفعج : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6234176 زکرم  تهج  Ki-S200SC20Z33 لدم KDT نیبرود هاگتسد  دیرخ 3 هب  تبسن 
یمالعا تاصخشم  تساوخرد  دروم  هباشم  دک  ناریا  دیامن  مادقا  دوخ  کیفارت 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

6233721access یسرتسد لرتنک و  متسیس  رازفا  مرن  هنیمز  رد  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف 
control

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6234460 نیبرود  هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

NVRNVR یریوصت   یریوصت یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 138 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/44lrxx8pr4tss?user=37505&ntc=6235218
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6235218?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6235218NVR یریوصت یتراظن  تازیهجت  هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشاب6233533 یم  هباشم  دک  ناریا  یزکرم -  هرادا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  هحفص 34)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6234358 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 34)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6234516 روتکاف  شیپ  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 34)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6234680 هکبش  تنیوپ  هحفص 22)سسکا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6234879 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6233218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود هاگشیالاپ  یزلف  یاه  هزاس  ینامیس  هیاپ  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000325 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدودحم فلتخم  طاقن  رد  هدنکارپ  تروصب  هژورپ  یارجا  مود ( هاگشیالاپ  یزلف  یاه  هزاس  ینامیس  هیاپ  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم مود  هاگشیالاپ  یتعنص 

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

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

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ یزلف   یزلف یاه   یاه هزاس   هزاس ینامیس   ینامیس هیاپ   هیاپ قیرح   قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 132132
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6234836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تقرس دض  قیرح و  دض   ) رورس قاتا  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000085 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

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

( تقرس دض  قیرح و  دض   ) رورس قاتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مود6233218 هاگشیالاپ  یزلف  یاه  هزاس  ینامیس  هیاپ  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هحفص 11)هیهت و  قیرح  ( قیرح

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

.دشاب6233533 یم  هباشم  دک  ناریا  یزکرم -  هرادا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  هحفص 34)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسیا6233645 کیتاموتا  قیرح  افطا  متسیس  تازیهجت  هحفص 34)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کساج6233646 ویوورکیام  زکرم  کیتاموتا  قیرح  افطا  متسیس  تازیهجت  هحفص 34)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یسم6233970 یداه  سنج  قیرح  دض  قرب  هحفص 34)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6233971 ءافطاو  نالعا  هحفص 34)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6234358 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 34)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6234516 روتکاف  شیپ  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 34)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( تقرس تقرس دضدض   وو   قیرح   قیرح دضدض    ) ) رورس رورس قاتا   قاتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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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

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

6234836( تقرس دض  قیرح و  دض   ) رورس قاتا  برد  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ناتسا6233583 زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  گنیروتینام  زکرم  یارجا  هژورپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 8)ناوخارف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ6233728 راشف  تیوقت  یاههاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هحفص 18)هیهت و  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

6233954siemens DT1131A تاصخشم اب  یترارح  هحفص 34)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

( صاخ یماهس   ) کدی اپیاس  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  نیمأت  عبانم  ییاسانش  هب  تبسن  اپیاس  هورگ  یدیلوت  یاهوردوخ  نشپآ  مالقا  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییوردوخ  ، یرپسا عاونا  زودنیو  رواپ  بقع  نیبرود  روتوم  ریز  ینیس  یلدنص  شکور  بایدر  ریگدزد   ، یریوصت یتوص و  یاهمتسیس  عاونا  لماش  رظن  دروم  تاعطق 

یبناج و تازیهجت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  شخپوراد  شبن  جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 17  نارهت ،  :: سردآ سردآ

02161611901 :: نفلت :: https://www.saipayadak.orgنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

یدیلوت6233764 یاهوردوخ  نشپآ  مالقا  هحفص 97)نیمأت  ریگدزد  ( ریگدزد

یدیلوت یدیلوت یاهوردوخ   یاهوردوخ نشپآ   نشپآ مالقا   مالقا نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 134134
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  زاگ  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 17 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  نیبرود  بصن  تهج  یهجو  لکد 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

1101001402000342 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

طابترا فتاه  نامرک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا  فتاه  نامرک  هدنزاس  عجرم   m 30 عافترا لپونوم  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 
ددع 43 دادعت : 

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

بیترت تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  نیبرود  بصن  تهج  یهجو  لکد 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  تقباطم  هناماس  رد  هدش  تبث  لک  تمیق  اب  هدنشورف  طسوت  هدش  لیمکت  یلام  داهنشیپ  لک  تمیق  نمض  رد.دش  دهاوخن  هداد  رثا 

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریغ ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف دشابیم .  .  دشابیم یروص   یروص دکناریا   دکناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم نیبرود   نیبرود بصن   بصن تهج   تهج یهجو   یهجو   88 لکد   لکد ناونع : : ناونع
.دش .دش دهاوخن   دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروصنیا   تروصنیا

135135
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: 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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  تازیهجت -  ریاس  یساکع و  یرادربملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004246000255 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قباطم  تازیهجت -  ریاس  یساکع و  یرادربملیف  نیبرود  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

هرامش 09124048475 اب  زاین  تروص  رد  دش - دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  یلصا  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یبانجروپ  یاقآ 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6233197 - ییوشک زیرف  نوخ -  یمیشویب  اه  هنومن  اه و  تیک  یرادهگن  تهج  کفرب  نودب  لاچخی 
قودنصواگ -  - میس یب  نفلت   - یکشزپ هروبات  یلدنص   - نزخم یگناخ - بآ  هیفصت  هاگتسد 

تیابارت لانرتسکا 1 دراه   - هتسبرادم نیبرود 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6233528 دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  نیبرود  بصن  تهج  یهجو  لکد 8 
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ 

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

ناتسچولب6233558 ناتسیس و  هپس  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاحیضوت  تایئزج و  قباطم  ناوارس  شاخ و  یاهرهش  رد 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6233694 هتسبرادم و  هحفص 81)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6233708 نیبرود  تاعطق  هیلک  ضیوعت  نیمات و  هلاسکی و  ینابیتشپ  یرادهگنو ، هحفص 81)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسیس و6233737 هپس  کناب  هبعش  یریوصت 3  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاحیضوت  قباطم  نادهاز  رهش  رد  ناتسچولب 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تازیهجت تازیهجت ریاس   ریاس وو   یساکع   یساکع یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 138 ھحفص 99 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/feteczccfrc6q?user=37505&ntc=6234416
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6234416?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

یدیلوت6233764 یاهوردوخ  نشپآ  مالقا  هحفص 97)نیمأت  ریگدزد  ( ریگدزد

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

هژورپ6233789 یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
( هتسبرادم یاهنیبرود   ) یزاورپ پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما6233810 یاهنیبرود  تازیهجت  هحفص 18)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهم6233947 راهباچ و  یزکرم  هپس  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاحیضوت  تایئزج و  قباطم  راهباچ 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزکرم6234055 راهباچ و  ینیمخ  ماما  راولب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاحیضوت  قبط  ناتسچولب  ناتسیس و  هپس  کناب  کرانک 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لرتنک6234176 زکرم  تهج  Ki-S200SC20Z33 لدم KDT نیبرود هاگتسد  دیرخ 3 هب  تبسن 
یمالعا تاصخشم  تساوخرد  دروم  هباشم  دک  ناریا  دیامن  مادقا  دوخ  کیفارت 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6234416 ریاس  یساکع و  یرادربملیف  هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یتظافح6234439 نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 81)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6234460 نیبرود  هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردنب6234854 هتسب  رادم  یاهنیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  هحفص 18)تاریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6235180 رادم  نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هحفص 18)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 138 ھحفص 100 

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


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

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

2001092734000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233474 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاس هریخذ  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,440,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1402/02/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

عیزوت تکرش  موس ـ  هچوک  یاهتنا  رجفلاو ـ  کرهش  یبونج ـ  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ـ   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت  قرب  یورین 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسدرب ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

6234145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TS-251A لدم  QNAP زاس هریخذ  هاگتسد  کی  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092867000001 زاین :  هرامش 

ریسدرب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 
ریسدرب نامرک ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7841943561 یتسپ :  دک  بیغتسد 1 ،  دیهش  هچوک  بیغتسد  دیهش  نابایخ  ریسدرب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33525107-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33525108-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 137137

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 138138
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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 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

6234196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیس سا  یو  سکلپیو  دنا  کب  لوژام  وا  یآ  ددع  سکیا و 2  نا  یو  زاس  هریخذ  دراه 1.6  ددع  دیرخ 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هداد  تمیق  قوف  یالاک  ملق  همه 14 

1101003290000137 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   D4 1.6tb SAS Fast Vp 25×2.5 SSD لدم  TB 1/6 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ یزادرپ  هداد  طابترا  رصع  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 

ددع 14 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 1.6TB FAST CACHE FOR VNX ددع 005051141 -   12 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
VPL BM16FC - VS6 BACK END IO MODULE FOR VPLEX LOCAL ددع  2

.دنیامن لاسرا  تمیق  نارهت  یاهتکرش  طقف 
.تسا لوبق  لباق  وین  لانیجیروا و  یروف  لیوحت  تروصب  الاک  ملق  یمامت 14 

09352741000 سانشراک : هرامش 

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

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

زاس6233474 هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هحفص 100)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6233620 هریخذ  یزاس  یزاوم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تامدخ  هحفص 12)ماجنا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس6234145 هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 100)ریمعت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

سکلپیو6234196 دنا  کب  لوژام  وا  یآ  ددع  سکیا و 2  نا  یو  زاس  هریخذ  دراه 1.6  ددع  دیرخ 12 
.دوش هداد  تمیق  قوف  یالاک  ملق  همه 14  سکیس  سا  یو 

هحفص 100) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یالاک یالاک ملق   ملق   1414 همه   همه سکیس   سکیس ساسا   یویو   سکلپیو   سکلپیو دنا   دنا کبکب   لوژام   لوژام واوا   یآیآ   ددع   ددع   22 وو   سکیا   سکیا نانا   یویو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ   1 .61 .6 دراه   دراه ددع   ددع   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هداد   هداد تمیق   تمیق قوف   قوف

139139
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دامرف6233263 تقد  یتسویپ  لیاف  هب   CAME لدم یقرب  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 68)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب6234781 یم  هباشم  دک  ناریا   R-680-PRO لدم یرتم  ییوزاب 6  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دامرف6233263 تقد  یتسویپ  لیاف  هب   CAME لدم یقرب  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 68)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دشاب6234781 یم  هباشم  دک  ناریا   R-680-PRO لدم یرتم  ییوزاب 6  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزامن ینامرد  یشزوما  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 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

6233386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  نفلت  زکرم  تهج   DL380 G10 رورس نفلت و  زکرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686003182 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
طابترا زارفا  وگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا  زارفا  وگ  مایپ  هدنزاس  عجرم   PG IP-2000 لدم نفلت  زکرم  تاملاکم  طبض  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد راب  لیوحت  ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  ددرگ –  همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل  یرابتعا -  تخادرپ  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب هتشاد  ار  هناماس  تسویپ  یصاصتخا  طیارش  تسیابیم  هدنشورف  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت زکرم   زکرم تهج   تهج   DL380 G10DL380 G10 رورس   رورس وو   نفلت   نفلت زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 140140
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هپت تفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  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 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

6233446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل یرتویپماک 4  تازیهجت  رورس و  قاتا  صوصخم   FE36 یناشنشتآ لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090469000006 زاین :  هرامش 

هپت تفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نافاب نیون  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO BAOJIEL ONG FIRE CONTROL یتراجت مان   BN3700 لدم یناشنشتآ  لوسپک  فیک و  تس  الاک :  مان 

لوفزد
تس 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6473161196 یتسپ :  دک  یرایح ،  دمحا  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  بنج  رازاب  یلصا  نابایخ  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42865520-061  ، 42865880-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42865881-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز 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 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP یتراجت مان  هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000293 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

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

اتیاهنو هتفرگ  رارق  نامزاس  ینف  هدنیامن  دات  دروم  دیاب  رظن  دروم  یالاک.ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تسویپ  لیاف  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155443402 سامت نفلت.دشابیم  نادهاز  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33480120-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   44 یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم   FE36FE36 یناشنشتآ   یناشنشتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 141141

HPHP  یتراجت یتراجت مان   مان هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 142142
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم   :: 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

6234452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراکزور تکرش 20 هب  یتخادرپ  هاگشنادرد  لیوحتو  یتناراگاب  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط   hp dl380 g10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094130000082 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6234554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ 380 چا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001382 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/29 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
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

hp dl380  g10hp dl380  g10 رورس رورس ناونع : : ناونع 143143

380380 یپیپ   چاچا   رورس   رورس ناونع : : ناونع 144144
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نفلت6233386 زکرم  تهج   DL380 G10 رورس نفلت و  زکرم  هحفص 103)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

یرتیل6233446 یرتویپماک 4  تازیهجت  رورس و  قاتا  صوصخم   FE36 یناشنشتآ هحفص 103)لوسپک  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6233545 ینف  تاصخشم  ساسارب  چیئوس  رورس و  کسیددراه  سکاب و  دراه  هحفص 41)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لوژام6233913 هحفص 41)رتور و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6234244HP یتراجت مان  هنایار  هحفص 103)رورس  رورس  ( رورس

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

6234452hp dl380 g10 هحفص 103)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6234455 قاتا  ددع  کی  هحفص 22)یزاسدنمشوه  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یپ 6234554380 چا  هحفص 103)رورس  رورس  ( رورس

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

6234836( تقرس دض  قیرح و  دض   ) رورس قاتا  برد  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

نامزاس6235150 هداد  زکرم  زاین  دروم  یاهرورس  یزادنا  هار  دیرخ و  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6233367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  جنسوب  هاگتسد  روسنس  یرتاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091525000204 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیقد رازبا  دنیآرف  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم   MAXIMATOR هدنزاس عجرم   DLE لدم زاگ  رتسوب  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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 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

6233703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایراز نیبروت  زاگ  روسرپمک  ناقاتای  یامد  روسنس  ددع  هد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000553 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 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنسوب جنسوب هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس وو   یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 145145

نیبروت نیبروت زاگ   زاگ روسرپمک   روسرپمک ناقاتای   ناقاتای یامد   یامد روسنس   روسنس ددع   ددع هدهد   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 146146
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SZICP-38-26 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6233883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  ینف  تاصخشم  اب  هربیو  روسنس  هربیو  رنشیدناک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6234344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 3  نوخ  کناب  تهج  رگالاتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094001084 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LAMBERECHT یتراجت مان  لدم 9566  یسانشاوه  هاگتسیا  یجراخ  روسنس  فورپ  رتاو  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

ابص قیقد  رازبا  یاه  متسیس  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دا  مدع ت  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش جرد   جرد ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هربیو   هربیو روسنس   روسنس هربیو   هربیو رنشیدناک   رنشیدناک ناونع : : ناونع 147147

نوخ نوخ کناب   کناب تهج   تهج رگالاتید   رگالاتید ناونع : : ناونع 148148

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

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

زا 138 ھحفص 108 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rlvfsgmuawd9v?user=37505&ntc=6233883
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6233883?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/la5pjywdba29w?user=37505&ntc=6234344
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6234344?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SZICP-46-34 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6234389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  رنشیدناک  هربیو و  روسنس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( 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 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تیولوا  رد  یلخاد  دیلوت  دشابیم ) هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   COOL WATER INLET RTD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  راجفنا  دض  یهاوگ  هئارا 

1101091592001376 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  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 : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیولوا یلخاد  عون  دیلوت  تروص  رد  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  دادعت  ینف و  تاصخشم  قبط   COOL WATER INLET RTD :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  راجفنا  دض  یهاوگ  هئارا  .دشاب  یم  یلخاد  عون  اب 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444430-041  ، 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

رنشیدناک رنشیدناک وو   هربیو   هربیو روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 149149

یترارح یترارح امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 150150

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

یبونج ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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 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

6234918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند تیلپ  رفسف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000159000023 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هوژپ نامرد  نیرآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DIGIRAY CORP یتراجت مان   Firecr لدم یکشزپنادند  تیلپ  رفسف  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  ، رادیرخ طیارش  الاک و  تاصخشم  عون و  زا  عالطا  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717853581 یتسپ :  دک  یرادهب ،  هارراهچ  ملعم  نابایخ  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424723-056  ، 32424724-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424724-056 :: 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

جنسوب6233367 هاگتسد  روسنس  هحفص 106)یرتاب و  روسنس  ( روسنس

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

نیبروت6233703 زاگ  روسرپمک  ناقاتای  یامد  روسنس  ددع  هد  هحفص 106)ریمعت  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6233883 لیاف  رد  هدش  جرد  ینف  تاصخشم  اب  هربیو  روسنس  هربیو  هحفص 106)رنشیدناک  روسنس  ( روسنس

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

نوخ6234344 کناب  تهج  هحفص 106)رگالاتید  روسنس  ( روسنس

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

رنشیدناک6234389 هربیو و  روسنس  هحفص 106)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

یترارح6234410 امد  هحفص 106)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یکشزپنادند6234918 تیلپ  رفسف  هحفص 106)روسنس  روسنس  ( روسنس

یکشزپنادند یکشزپنادند تیلپ   تیلپ رفسف   رفسف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 151151
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6233545 ینف  تاصخشم  ساسارب  چیئوس  رورس و  کسیددراه  سکاب و  دراه  هحفص 41)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6233680 چیئوس  هاگتسد  2 هحفص 41)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیمکت6233958 تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  هکبش  یتعنص و  چیئوس 
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  و 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6234798 لیاف  هب  هجوت  اب  هحفص 41)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52448731 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/23هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگ چوس  لماک  تیفورتر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ریگ ریگ چوس   چوس لماک   لماک تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 152152

قیقد قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول ملق   ملق   1 11 1 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد رازبا  مزاول  ملق  دیرخ 11  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005682 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راشف روتاربیلاک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ژاتلو رگناشن  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

راخب راشف  یریگ  هزادنا  رازبا  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
تاعیام حطس  لرتنک  رازبا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

راشف هلر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  لک  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  تیشاتید  گولاتاک و  هارمه  هب  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22242-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52462449 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/17هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس سراپ  رنویسکس  یداه  هغیت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6234314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چوس تیمیل  ناونع : 

14014581 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/02/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چوس چوس سراپ   سراپ رنویسکس   رنویسکس یداه   یداه هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 154154

چوس چوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 155155
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش6233680 چیئوس  هاگتسد  2 هحفص 41)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریگ6233910 چوس  لماک  هحفص 111)تیفورتر  چوس  ( چوس

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

هحفص 41)چوس6234073 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیقد6234137 رازبا  مزاول  ملق  هحفص 111)دیرخ 11  چوس  ( چوس

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

چوس6234147 سراپ  رنویسکس  یداه  هحفص 111)هغیت  چوس  ( چوس

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

تروپ6234185 وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  هحفص 41)لوژام  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس6234314 هحفص 111)تیمیل  چوس  ( چوس

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ار  کراپ  سیدرپ  تاسلج  قاتا  توص  تازیهجت  دراد  رظن  رد  یرایتخب  لاحمراهچ و  یروانف  ملع و  کراپ  _ هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن دیرخ  داتس  هناماس  قیرط  زا  ریز  تاصخشم 

1101005184000030 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   43x65 cm زیاس روتکژرپ  وئدیو  یفقس  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SCOPE یتراجت مان  روتکژرپ  وئدیو   usb طبار لباک  الاک :  مان 

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

شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ینارهط نایلیجآ  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   TAIDEN یتراجت مان   HCS-3655DS لدم یسنارفنک  یزیمور  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ملع کراپ  سیدرپ  تاسلج  قاتا  ریوصت  توص و  تازیهجت  بصن  دیرخ و  دراد  رظن  رد  یرایتخب  لاحمراهچ و  یروانف  ملع و  کراپ  _ هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن دیرخ  دادرارق  قیرط  زا  مالعتسا و  داتس  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  تاصخشم  اب  ار  یروانف  و 

8814613339 یتسپ :  دک  یباراف ،  یدعس و  عطاقت  شبن  ادهش - نادیم  زا  رتالاب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330048-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332934-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6234414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسلج تاسلج قاتا   قاتا توص   توص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 156156

لتنیا لتنیا یزکرم   یزکرم هدنزادرپ   هدنزادرپ CPUCPU رتویپماک .....  .....  رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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Core i3-10100 لدم  Coffee Lake یرس لتنیا  یزکرم  هدنزادرپ  CPU رتویپماک .....  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000118 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم   CRUCIAL هدنزاس عجرم  لایشورک  یتراجت  مان  لدم 2666   4GB تیفرظ هنایار   DDR4 مر الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   HIWA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX یتراجت مان   GB 240 تیفرظ لدم 005   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان  + GP500B-HP لدم  W 500 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
لتنیا هدنزاس  عجرم  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لتنیا  یتراجت  مان   GHz 3/3 شزادرپ تعرس   Core i5-2500 لدم  Socket 1155 وی یپ  یس  الاک :  مان 

اکیراتساک هدنزاس  روشک 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یباروج یحاتف  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HDM یتراجت مان   FM 01 لدم  m 2 لوط ریوصت  توص و  شخپ  تازیهجت   HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد  اب  قباطم  دنفسا .....  نایاپ  ات  تخادرپ   ......... ناهفصا ناگدنشورف  تیولوا   .. :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Core i3-10100 لدم  Coffee Lake یرس لتنیا  یزکرم  هدنزادرپ  وی  یپ  یس 

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم   :: 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

6234441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چنیا یج 22  لا  دنرب 
یتناراگ هام  لقادح 18 

IPS لنپ تروپ hdmi و  هب  زهجم 
1101093184000023 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک  . LG ELECTRONICS INC هدنزاس عجرم   LG یتراجت مان   24MT45000GI لدم  in 24 زیاس  LCD یا هفرح  روتینام  الاک :  مان 

نیون ناریدلگ  یریوصت  یتوص و  یدیلوت  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2252TQ لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
چنیا یج 22  لا  دنرب 
یتناراگ هام  لقادح 18 

IPS لنپ تروپ hdmi و  هب  زهجم 

1581674111 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یوسوم  عطاقت  هیمس  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35914608-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35914640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدیلوت6233764 یاهوردوخ  نشپآ  مالقا  هحفص 97)نیمأت  ریگدزد  ( ریگدزد

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

یریوصت6233854 - یتوص متسیس  یناسر  زور  هب  تازیهجت  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسلج6234384 قاتا  توص  هحفص 114)تازیهجت  توص  ( توص

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

لتنیا6234414 یزکرم  هدنزادرپ  CPU رتویپماک .....  هحفص 114)مزاول  توص  ( توص

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

6234441in 24 زیاس  LCD یا هفرح  هحفص 114)روتینام  توص  ( توص

inin زیاس  2424   زیاس   LCDLCD  یایا هفرح   هفرح روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 158158

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

زیهجت6235190 ددع  جنپ  دیرخ  هژورپ ی  هایس -  نبرک  شجنس  رزیالانآ  هاگتسد  ود  دیرخ  هژورپ ی 
رهش توص  شیاپ 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6233283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگتسد کی   ) لباترپ یلارت  هارمه  هب   ALBORZ B9 یتایح مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003610 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AUO هدنزاس عجرم   Alborz B9 لدم گنیروتینوم  دربراک   M185XW01 لدم  in 18/5 زیاس  LED رگشیامن الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ 
ددع 1 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

(( هاگتسد هاگتسد کیکی    ) ) لباترپ لباترپ یلارت   یلارت هارمه   هارمه هبهب     ALBORZ ALBORZ B9B9  یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

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

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

6233289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رمشاک  ناتسرهش  لضفلاوبا ع  ترضح  ناتسرامیب  نامیاز  کولب  زاین  دروم  یکشزپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000112 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناگزاس یتراجت  مان  رتسگ  ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  ناگزاس  هدنزاس  عجرم   Safira لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ورشیپ بط  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   AD-3285 لدم یکشزپ  گنرس  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
بط اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BD یتراجت مان   Alaris™ GH Plus Syringe Pump لدم یکشزپ  یمومع  یدیرو  لخاد  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EDAN INSTRUMENTS هدنزاس عجرم   EDAN یتراجت مان   F9 Express لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
نامرآ دوبهب  مینست 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

PSP یتراجت مان  بط  دزی  یکشزپ  تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   SW1 لدم یناتسرامیب  یراوید  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 34 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
ورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریااص  کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MSS-D55 لدم یکشزپ  یحارج  نشکاس  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و زا  سپ  زور  رثکادح 30  باسح  هیوست  دشاب -  یم  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسا هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر 09155316349 یاقآ  - رمشاک نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  الاک و  دات 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ گنرس   گنرس قیرزت   قیرزت پمپ   پمپ رامیب -  -  رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 160160
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6233546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم ددع  اعمج 35   . دشابیم زاین  دروم  ددع  چنیا 1 ددع و 100  چنیا 4  85 ددع - یناریا 30 یلومعم  چنیا  هاجنپ   LED تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000195 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاوخنطو تسا 09132695934  هزور  باسح 10  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم زاین  یلک  حرش  قبط  دادعت  دیرخ و  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم ددع   ددع   3535 اعمج   اعمج  . . دشابیم دشابیم زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع 11 چنیا   چنیا   100100 وو   ددع   ددع چنیا  44 چنیا   8585 ددع - - ددع 3030 یناریا   یناریا یلومعم   یلومعم چنیا   چنیا هاجنپ   هاجنپ   LEDLED 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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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6233575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض ربتعم -  همان  تنامض  یاراد  (- یتسویپ تسیل  6 فیدر قباطم  ) هفاضا روتینام  کی  + تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک 

1201003115000317 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یمازلا روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  ربتعم -  همان  تنامض  یاراد  (- یتسویپ تسیل  6 فیدر قباطم  ) هفاضا روتینام  کی  + تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایار  - 
ددرگ یم  دیرخ  دنیآرف  همادا  زا  فذح  هب  رجنم  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  مدع.تسا 

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

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا و یروانف  هرادا  طسوت  الاک  تلاصا  تمالس و  دات  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  اهنادنز  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  تاعالطا 30  یروانف  دات  اب  هیوست  .دوش  یم  تدوع  الاک  ربتعم ، همان  تنامض  نتشادن 

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ مولع  هاگشناد  تالو -  هم  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت 

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

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

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

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

6233700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض همیمض ربتعم -  -  ربتعم همان   همان تنامض   تنامض یاراد   یاراد (-(- یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل 66 فیدر فیدر قباطم   قباطم )) هفاضا هفاضا روتینام   روتینام کیکی   ++ تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هنایار   هنایار ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک

162162
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هباشم دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  قبط  رتنیرپ  رتویپماک و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091302000079 زاین :  هرامش 

تالو هم  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یدابآ یلع  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF237w i-Sensys لدم هراک  راهچ  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

یرادا یاهنیشام  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   CANON-6030 لدم هراک  کت  رگپاچ  الاک :  مان 
سونبآ کینورتکلا  رازبا 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SLP-T400 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  متسیس  نسوت  هدنزاس  عجرم   TSCO یتراجت مان   TC 4474 لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20MK400H لدم  in 19/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

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

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   TKM 8058 لدم هنایار  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 25 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GP380A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ( هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ) دریگیم ماجنا  هام  کی  تدم  فرظ  رثکادح  هطوبرم  سانشراک  دات  لحم و  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  لد  هدنز  سدنهم  هرامش 09153305234  اب  لاوس  هنوگره  تروص 

9516915169 یتسپ :  دک  یتشهب ،  نابایخ  دابآ -  ضیف  رهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56729031-051  ، 56728100-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56727122-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6233783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   . یمازلا تلاصادکو  دمیا  تساوخرد  قبط  روتینام  یرتم  یسکا  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  هزور  تخادرپ 45
1101095112001018 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   PRIMIER یتراجت مان  زمایلیو  لدم  یکشزپنادند  پورپ  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   . یمازلا تلاصادکو  دمیا  تساوخرد  قبط  روتینام  یرتم  یسکا  سلاپ  پورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورفاب لاسرا  هنیزه 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم دات   دات سنج   سنج دوش   دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . یمازلا یمازلا تلاصادکو   تلاصادکو دمیا   دمیا تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط روتینام   روتینام یرتم   یرتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع
هدنشورفاب هدنشورفاب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه هزور   هزور 4545 تخادرپ   تخادرپ
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قفاب یدروفسا  تافسف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6233969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم  اب  یتعنص  روتینام  درب و  رتور  ددع  کی  اب   10 زودنیو اب  هدش  لبمسا  سیک  ددع  نیمات 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم

1201020017000006 زاین :  هرامش 
قفاب یدروفسا  تافسف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم  اب  یتعنص  روتینام  درب و  رتور  ددع  کی  اب   10 زودنیو اب  هدش  لبمسا  سیک  ددع  نیمات 4  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8975141418 یتسپ :  دک  داباهب ،  قفاب  هداج  رتمولیک 35  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32413340-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32413322-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ اباب   هارمه   هارمه تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام وو   درب   درب رتور   رتور ددع   ددع کیکی   اباب     1010 زودنیو زودنیو اباب   هدش   هدش لبمسا   لبمسا سیک   سیک ددع   ددع   44 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ربتعم ربتعم
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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 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

6233997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  تداعس  هار  ناگئنیوپ  یاه  گنیروتینام  اب  راگزاس  ( CO2 نشنتسکا  ) فارگونپک امریا  بورپ  طبار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003614 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم  تداعس  یتراجت  مان   P20027 لدم فارگونپاک  هاگتسد   mm 630 نشنتسکا لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت تداعس   تداعس هار   هار ناگئنیوپ   ناگئنیوپ یاه   یاه گنیروتینام   گنیروتینام اباب   راگزاس   راگزاس ( ( CO2CO2 نشنتسکا نشنتسکا  ) ) فارگونپک فارگونپک امریا   امریا بورپ   بورپ طبار   طبار ناونع : : ناونع 166166
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هذیا ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6234220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ   / هدنشورف هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی   / دات طرش  هب   / یتسویپ تسیل  قبط  (medical  ) یصیخشت روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا 

1101091736000069 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  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 : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیقو دمیآ  تبث  یتسیاب  اهتکرش   / تسا هدنشورف  هدهعرب ی  زکرم  ات  لمح  هنیزه ی  / یتسویپ تسیل  قبط  (/ medical  ) یصیخشت روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرهپس سدنهم  سامت 09165173038 نفلت  تسا / یمازلا  روتکاف  شیپ  / دوشیم هداد  تدوع  سانجا  ندوب  بویعم  تروصرد  / دشاب دمیآ  ساسارب 

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  / / هدنشورف هدنشورف هدهعرب  یی   هدهعرب لمح   لمح هنیزه  یی   هنیزه  / / دات دات طرش   طرش هبهب    / / یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط (( medicalmedical  ) ) یصیخشت یصیخشت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
تسا تسا

167167
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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 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

6234266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  - هاگتسد  250: دادعت - MONITOR HUAWEI AD80 HW 23.8 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049004171 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راهباچ دازآ  هقطنم  شزادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI هدنزاس عجرم   HUAWEI یتراجت مان  ( AD80HW  ) لدم  in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 250 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریا ناریا  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  : الاک لیوحت  - ههام هس  : یلام تخادرپ  نامز  هوحن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 02146624106 سامت  نفلت  - یقداص یاقآ  : سانشراک مان 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رنکسا  روتینام و  دیرخ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000387 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشت   هباشت تهج   تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا -- هاگتسد هاگتسد   250250 :: دادعت دادعت - - MONITOR HUAWEI  AD80 HW 23.8MONITOR HUAWEI  AD80 HW 23.8 روتینام روتینام ناونع : : ناونع 168168

نامرد نامرد تیریدم   تیریدم رنکسا   رنکسا وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169
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نارلهد ینامرد  زکرم   :: 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 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

6234367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویزیولت ، چنیا زیاس 24   GDM-245LN لدم سالپ  یج  روتینام   ، GB1401DNW لدم یناریا  یرزیل  رگپاچ   ، تاقلعتم اب  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
UA50T5350TH لدم کینورتکلا  ماس 

1101005503000005 زاین :  هرامش 
نارلهد ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   UA50T5550TH لدم  in 50 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناجیلد نارتسگ  نوگلین  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1214  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
رتسگ هدنیآ  یارس  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   INTEL P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارلهد رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  تسیل  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  لوبق  لباق  نیزگیاج  یالاک  - 2

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  - 3

6981813769 یتسپ :  دک  نارلهد ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  رجاهم -  یادهش  خ  نارلهد ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33727260-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33727260-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویزیولت نویزیولت سالپ ، ، سالپ یجیج   روتینام   روتینام یرزیل ، ، یرزیل رگپاچ   رگپاچ  ، ، تاقلعتم تاقلعتم اباب   سیک   سیک ناونع : : ناونع 170170
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

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

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

6234449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رمشاک  ناتسرهش  سردم  دیهش  ناتسرامیب  زاین  دروم  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000113 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

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

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و زا  سپ  زور  رثکادح 30  باسح  هیوست  دشاب -  یم  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسا هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوسوم 09159315744 سدنهم  - رمشاک نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  الاک و  دات 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام اباب   یرادا   یرادا هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 171171

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

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

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

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

6234463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط.نویزیولت.روتینام.یرزیل  رگپاچ.رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005938000020 زاین :  هرامش 

مالیا کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   UA50T6000TH لدم  in 50 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   MF 4340 لدم هراک  یرزیل 4  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

نایمساج سدنهم.زکرم  ناسانشراک  تبثم  رظن  والاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح  هنیزه.تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09188401751

6831168391 یتسپ :  دک  دالیم ،  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222734-084  ، 32231156-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223055-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: 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   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6234495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویزیولت.روتینام.یرزیل نویزیولت.روتینام.یرزیل رگپاچ.رتویپماک   رگپاچ.رتویپماک ناونع : : ناونع 172172

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 173173

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ تسیل  قبط  یرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001226000009 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GKM-305 لدم هنایار  میس  اب  دیلک  هحفص  سوام و  تس  الاک :  مان 

تس 50 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هنایار طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نالبس  هنایار  طابترا  هدنزاس  عجرم   INNOVERS یتراجت مان   IMK-6372RF لدم میس  یب  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
نالبس

تس 10 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان  + Pars لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABITE یتراجت مان   H61MS2p لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

رگزرب نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   MOBTRAX یتراجت مان   MIC4G-120 لدم  GB 4 تیفرظ ورکیم  هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
یجرف یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   MB 512 تیفرظ  SD هظفاح تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

یلع هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON هدنزاس عجرم   KINGSTON یتراجت مان   RAM 8GB DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
روبص

ددع 40 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نایسراپ هار  ناماگشوخ  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   Core i5-650 لدم  GHz 3/20 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP530A-EU لدم  W 530 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب هتشاد  ربتعم  یتناراگ  دیاب  مالقا  هیلک.ددرگ  تسویپ  سامت  هرامش  اب  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197615395 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34469077-041  ، 34454411-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34469077-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6234776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASUS 239 H روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469001417 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ASUS 239 H روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 30 

نیارفسا عمتجم  برد  لیوحت 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6233283( هاگتسد کی   ) لباترپ یلارت  هارمه  هب   ALBORZ B9 یتایح مئالع  هحفص 118)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6233289 گنرس  قیرزت  پمپ  رامیب -  یتایح  مئالع  هحفص 118)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6233524 هنایار  - رالوس نیبروت  شزرل  هحفص 28)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاین6233546 دروم  ددع  چنیا 1 ددع و 100  چنیا 4  85 ددع - یناریا 30 یلومعم  چنیا  هاجنپ   LED
.دشابیم ددع  اعمج 35   . دشابیم

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

6233575(- یتسویپ تسیل  6 فیدر قباطم  ) هفاضا روتینام  کی  + تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایار 
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  ربتعم -  همان  تنامض  یاراد 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

ناتسا6233583 زاگ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  گنیروتینام  زکرم  یارجا  هژورپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 8)ناوخارف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتنیرپ6233700 رتویپماک و  هحفص 118)متسیس  روتینام  ( روتینام

ASUS 239 HASUS 239 H  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 174174

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

هباشم6233783 دک  ناریا   . یمازلا تلاصادکو  دمیا  تساوخرد  قبط  روتینام  یرتم  یسکا  سلاپ  پورپ 
هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  دوش  هدافتسا 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

اب6233969 یتعنص  روتینام  درب و  رتور  ددع  کی  اب   10 زودنیو اب  هدش  لبمسا  سیک  ددع  نیمات 4 
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

هار6233997 ناگئنیوپ  یاه  گنیروتینام  اب  راگزاس  ( CO2 نشنتسکا  ) فارگونپک امریا  بورپ  طبار 
ددع دادعت 10  تداعس 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

هدهعرب6234220 لمح  هنیزه ی   / دات طرش  هب   / یتسویپ تسیل  قبط  (medical  ) یصیخشت روتینام 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ   / هدنشورف ی 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

باختنا6234266 دک  ناریا  - هاگتسد  250: دادعت - MONITOR HUAWEI AD80 HW 23.8 روتینام
دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

نامرد6234327 تیریدم  رنکسا  روتینام و  هحفص 118)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

نویزیولت6234367 سالپ ، یج  روتینام  یرزیل ، رگپاچ   ، تاقلعتم اب  هحفص 118)سیک  روتینام  ( روتینام

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

6234441in 24 زیاس  LCD یا هفرح  هحفص 114)روتینام  توص  ( توص

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

روتینام6234449 اب  یرادا  هحفص 118)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

نویزیولت.روتینام.یرزیل6234463 هحفص 118)رگپاچ.رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

یرازفا6234495 تخس  هحفص 118)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

6234776ASUS 239 H هحفص 118)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ردنب6234854 هتسب  رادم  یاهنیبرود  دحاو  گنیروتینام  زکرم  یساسا  هحفص 18)تاریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

6233197 - ییوشک زیرف  نوخ -  یمیشویب  اه  هنومن  اه و  تیک  یرادهگن  تهج  کفرب  نودب  لاچخی 
قودنصواگ -  - میس یب  نفلت   - یکشزپ هروبات  یلدنص   - نزخم یگناخ - بآ  هیفصت  هاگتسد 

تیابارت لانرتسکا 1 دراه   - هتسبرادم نیبرود 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6233694 هتسبرادم و  هحفص 81)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6233708 نیبرود  تاعطق  هیلک  ضیوعت  نیمات و  هلاسکی و  ینابیتشپ  یرادهگنو ، هحفص 81)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هژورپ6233789 یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
( هتسبرادم یاهنیبرود   ) یزاورپ پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6234460 نیبرود  هحفص 81)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

6233283( هاگتسد کی   ) لباترپ یلارت  هارمه  هب   ALBORZ B9 یتایح مئالع  هحفص 118)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

ییوشلاغز6234995 هناخراک  گنیروتینوم  قیقد  رازبا  مزاول  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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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نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  هچراپکی  یبایزرا  اب  نامزمه  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 2001001574000121 - 39-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  زور  تیاس  زا  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401٫11٫20 هبنش  جنپ  زور  تعاس 19  ات  رثکادح  1401/11/13 و 

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 19  ات  رثکادح  داهنشیپ  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/30

6233625 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/01دکدک   هبنشود  حبص  تعاس 10  سار   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  ار  رازفا  مرن  هارمه  هب  یدیوردنا )  ) تاقلعتم اب  یرپمآ  زاف 500  هس  زاتفکت و  روتنک  هاگتسد  دیرخ  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر - نیمضت 1/286/675/000 

سامت نفلت   7618815676: یتسپ دک  نامرک  ناتسا  بونج  قرب  عیزوت  تکرش  کرمگ  یور  هبور  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  : سردآ فلا  یاهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
یلخاد 1128  32110403-5

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابهتسا یکشزپاریپ  هدکشناد   :: 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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6234496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابهتسا یکشزپاریپ  هدکشناد  رازفا ) تخس  / رازفا مرن   ) یا هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090434000011 زاین :  هرامش 

نابهتسا یکشزپاریپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

36530 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

نابهتسا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  یرازگراب  دوش  لیمکت  تسا  مزال  هک  ییاهمرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7451735555 یتسپ :  دک  نابهتسا ،  یکشزپاریپ  هدکشناد  - مئاق راولب  نابهتسا - نابهتسا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53227273-071  ، 53227383-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53227383-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   یدیوردنا ) ) یدیوردنا  ) ) تاقلعتم تاقلعتم اباب   یرپمآ   یرپمآ   500500 زاف   زاف هسهس   وو   زاتفکت   زاتفکت روتنک   روتنک هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175

(( رازفا رازفا تخس   تخس // رازفا رازفا مرن   مرن  ) ) یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 176176

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

رازفا6233625 مرن  هارمه  هب  یدیوردنا )  ) تاقلعتم اب  یرپمآ  زاف 500  هس  زاتفکت و  روتنک  هاگتسد  هحفص 134)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6233721access یسرتسد لرتنک و  متسیس  رازفا  مرن  هنیمز  رد  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف 
control

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6233767 تسیل  رد  جردنم  حرش  هب  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم6233914 رادشه و  بیکرت  رازفا  مرن  ددع  هحفص 22)500  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب6233969 یتعنص  روتینام  درب و  رتور  ددع  کی  اب   10 زودنیو اب  هدش  لبمسا  سیک  ددع  نیمات 4 
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

6234496( رازفا تخس  / رازفا مرن   ) یا هنایار  تازیهجت  هحفص 134)ینابیتشپ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6234617- لنسرپ جورخ  دورو و  ینز  تعاس  یاه  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رازفا6234632 هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6235138 مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 138 ھحفص 136 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسچولب6233558 ناتسیس و  هپس  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاحیضوت  تایئزج و  قباطم  ناوارس  شاخ و  یاهرهش  رد 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسیس و6233737 هپس  کناب  هبعش  یریوصت 3  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاحیضوت  قباطم  نادهاز  رهش  رد  ناتسچولب 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6233768 ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  قرب  شزومآ  زکرم  یریوصت  تراظن  متسیس  دیرخ 
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت.ههام  تخادرپ 4  طیارش  ،

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هژورپ6233789 یارجا  تهج  یزاس  دنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ 
( هتسبرادم یاهنیبرود   ) یزاورپ پمر  اه و  هنایشآ  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهم6233947 راهباچ و  یزکرم  هپس  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاحیضوت  تایئزج و  قباطم  راهباچ 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزکرم6234055 راهباچ و  ینیمخ  ماما  راولب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یناسرزورب  نیبرود و  دیرخ 
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تاحیضوت  قبط  ناتسچولب  ناتسیس و  هپس  کناب  کرانک 

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه6234879 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هناماس6234907 ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  تهج  لاکیرتکلا  هحفص 18)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاسلج6234384 قاتا  توص  هحفص 114)تازیهجت  توص  ( توص

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

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

زا 138 ھحفص 137 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

62335760/8m تماخض اب  یقرب -  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یدالوف6233611 هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

62340330/8m تماخض  - یقرب یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

لرتنک6234176 زکرم  تهج  Ki-S200SC20Z33 لدم KDT نیبرود هاگتسد  دیرخ 3 هب  تبسن 
یمالعا تاصخشم  تساوخرد  دروم  هباشم  دک  ناریا  دیامن  مادقا  دوخ  کیفارت 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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