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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

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

( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 16  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 50

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

140 1140 1 دنفسا   دنفسا هبنشکی  77   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
((4141 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 126126))

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 72

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 77

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

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

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

( 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 0  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 65

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( 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 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 11  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

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

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

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

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

ناهفصا هقطنم  ورتم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یمالسا یروهمج   :: عبنم :: 1401/12/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  کی  طخ  تاعالطا  یروانف  هکبش  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ  یسدنهم ، ینف  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 578  34358050 :: نفلت :: http://metroisfahan.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

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

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

2001060040000486 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332059 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد 1402   HIS ینابیتشپ هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هاگشناد  HIS ینابیتشپ هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,032,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/01/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مولع هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  نیطسلف ، نابایخ  یوربور  دنز ، ناخ  میرک  راولوب  زاریش ، سردآ   ، 7134814336 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 7134814336) دک   ) اهدادرارق روما  دحاو  لوا - هقبط  زاریش ، ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و 

:: 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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ یسدنهم ، ، یسدنهم ینف   ینف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

هاگشناد هاگشناد   HISHIS ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 22

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332062 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش :  هصقانم  ناونع   8 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   8/000/000/000 دروارب :  ناتسا  حطس  ینف  هینبا  تاریمعت  -1

لایر   14/000/000/000 دروارب :  روطیش  کشوک -  قفاب -  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  - 2
لایر   40/000/000/000 دروارب :  دیبسالگ  گنر و  دیرخ  - 3

لایر   20/000/000/000 دروارب :  نیگنس  همین  تاعطق  دیرخ  - 4
لایر   18/000/000/000 دروارب :  دزی  یزکرم  هناخرادهار  نامتخاس  یزاسدنمشوه  - 5

لایر   191/143/890/499  : - دروارب دزی  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یبناج  یلصا و  نامتخاس  ثادحا  - 6
لایر   260/000/000/000 دروارب :  ناناپوچ  تمس  هب  هزوح  یاهتنا  دبیم  ناکدرا -  یقرش  یدنبرمک  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 7

لایر  63/685/615/682  : دروارب کباتا  دابآرضخ  دزیروحم  تلافسآ  شکور  ضیرعت و  یزاسهب و  تایلمع  - 8

هام  تدم 18-6-12-1-5-4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیضت 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهر و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تانئاک  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332194 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9/30   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

MA و G&D یزیمور رتروس  هاگتسد  یرازفا 931  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر دانسا 4/000/000  دیرخ  غلبم  یدقن -  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 2/200/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نانکراک یرادا  روما  هناخریبد و  هریاد  یزادرپراک ، لکهرادا  ناریا ، یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف ، نابایخ  ، نارهت  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: (http://iets.mporg.ir)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

دیرخ دیرخ -- دیبسالگ   دیبسالگ وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ -- روحم   روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب -- ناتسا ناتسا حطس   حطس ینف   ینف هینبا   هینبا تاریمعت   تاریمعت -- 11 لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   88 ناونع : : ناونع
وو یریگ   یریگ هکل   هکل هار -  -  هار سیلپ   سیلپ هاگرارق   هاگرارق یبناج   یبناج وو   یلصا   یلصا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا یزکرم   - - یزکرم هناخرادهار   هناخرادهار نامتخاس   نامتخاس یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه نیگنس -  -  نیگنس همین   همین تاعطق   تاعطق

تلافسآ تلافسآ شکور   شکور وو   ضیرعت   ضیرعت وو   یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع  - - یدنبرمک یدنبرمک تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور
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MAMA  وو   G&DG&D  یزیمور یزیمور رتروس   رتروس هاگتسد   هاگتسد   931931 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 44
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تلم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/158 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332444 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL380 G10 PLUS لدم کرام و  اب  رورس  هنایار  یشزادرپ  تازیهجت  هاگتسد  یتناراگ 40  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یفرعم هئارا  جردنم -  باسح  هرامش  هب  یزیراو  شیف  ای  لایر  غلبم 25.000.000.000  هب  یکناب  کچ  هئارا  ای  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  جردنم  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  همان - 

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  مشش -  هقبط  هرامش 380  نامتخاس  تفن -  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

64821397  - 64821180 - 64821050 :: 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

نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت رواشم  باختنا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

74-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  دانسا  دیرخ   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16 یرادا  تقو 

زورما  :: عبنم تقوعبنم نایاپ  یفیک  یبایزرا  دانسا  میلست   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16 یرادا 

6332832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کچوک و عیانص  نامزاس   MIS ینابیتشپ هعسوت و  راد و  همانسانش  تامدخ  یاهدنیآرف  یزاس  هدایپ  یحارط و  هرواشم ، تامدخ  هیارا  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یتعنص  یاهکرهش 

اب روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص  کیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  تیوضع  همانیهاوگ  یاراد  یضاقتم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اوتحم یواح  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  ای  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  عوضوم  ای  ات 4  هبتر 1  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  عوضوم 

ددرگ یم  توعد  ات 4  هبتر 1 

ینف تنواعم  هقبط 4  کالپ 2  یبحم  دیهش  هچوک  یلامش  یدرورهس  یناشن   :: سردآ سردآ

88969737 یلخاد 4 -   02141934  - 02188761038 :: نفلت :: www.tehraniec.ir tehran.isipo.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

رورس رورس هنایار   هنایار یشزادرپ   یشزادرپ تازیهجت   تازیهجت یتناراگ   یتناراگ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 55

MISMIS ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت وو   راد   راد همانسانش   همانسانش تامدخ   تامدخ یاهدنیآرف   یاهدنیآرف یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط هرواشم ، ، هرواشم تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

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

مود تبون  ناوخارف  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0021/1401/ جآ :: م م  یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش یلا  خروم 1401/12/1  تعاس 8  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ مایا   :: عبنم تعاس 9عبنم ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333128 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تارادا  یخسن  تاعالطا  دانسا و  نکسا  یربهار و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 14.159.000.000 

همانرب و نامزاس  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا  کیتامروفنا  هتشر  هبتر 6  لقادح  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد  لایر -  نیمضت 707.950.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت و  هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هجدوب و 

لایر دانسا 600.000  دیرخ 

اه دادرارق  یقوقح و  روما  نامتخاس 300  یتعنص  هطوحم  هیدیما  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

06152632703 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.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

تشد نیکشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1926 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/20هرامش زا   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333772 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تشد نیکشم  رهش  حطس  کالما  یزیمم  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژورپ 35/000/000/000  غلبم 

لایر  نیمضت 1/250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاسرهش  2 دیرگ یرادرب  هشقن  هبتر 2  اب  یرتمارگوتف  یرادرب و  هشقن   2 هبتر

:: سردآ سردآ

26215159-026 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرهچ6332441 صیخشت  اب  ددرت  تبث  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تارادا تارادا یخسن   یخسن تاعالطا   تاعالطا وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 77

رهش رهش حطس   حطس کالما   کالما یزیمم   یزیمم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 88

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

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

2001097847000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SIEMENS تکرش تخاس   PLC مالقا نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

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

داتس نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  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

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092769000202 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1402/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1402/02/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332725 :: هرازه هرازه :: 1402/02/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش   cgs یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تفن ترازو  یتینما  ینف و  طیارش  دجاو  تسیل  رد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص 

48,546,801,584 یلام :  دروآرب 

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,427,340,079 نیمضت :  غلبم 
.دراد  یگدامآ  مالعا  هب  زاین  هصقانم  نیا  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1402/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سنارفنک نلاس  ، موس هقبط  کالپ 160، کارا ،  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ   ، نارهت  ، 1583718967 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

SIEMENSSIEMENS تکرش   تکرش تخاس   تخاس   PLCPLC  مالقا مالقا نیمات   نیمات یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

cgscgs یاههاگتسیا   یاههاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 128 ھحفص 9 
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زاف 19 یبونج  سراپ  مهد  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R10/1401/033 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332958 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TRICONEX SAFETY CONTROLSYSTEM SCHNEIDER ELECTRIC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 37.000.000.000 

لایر نیمضت 1.850.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 19 مهد  هاگشیالاپ  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس 2  هیولسع  هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

02141934  - 07731466287 :: 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

نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005485000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333132 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدع عفر  قیرح و  ءافطا  متسیس  یارجا  نالعا و  متسیس  لیمکت  بصن و  مالقا ،  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینمیا  هیدیئات  ذخا  یناشن و  شتآ  یاهقابطنا 

نارهت  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مدع عفر  قیرح و  ءافطا  متسیس  یارجا  نالعا و  متسیس  لیمکت  بصن و  مالقا ،  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ینمیا هیدیئات  ذخا  یناشن و  شتآ  یاهقابطنا 

لایر   5,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  لصاح  سامت  یمیحر  اضردیمح  یاقا  هرامشاب 09123431372  دیدزاب  یارب  یگنهامه  تهج  افطل " نیمضت :  تاحیضوت 

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

نمهب 12 ناتسرامیب یلصم  راولب  سدق  رهش   ، 3751854819 یتسپ :  دک  سدق ،  رهش :  نارهت ،  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

TRICONEX SAFETY CONTROLSYSTEM SCHNEIDER ELECTRICTRICONEX SAFETY CONTROLSYSTEM SCHNEIDER ELECTRIC ناونع : : ناونع 111 1

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یارجا   یارجا وو   نالعا   نالعا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 128 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

کا :: 1401/002/ط  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ نیگنس  تالوصحم  تیفیک  یاقترا  حرط  ینف  ویشرآ  نلاس  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت اناش WWW.SHANA.IRنفلت یرازگربخ  ای  :: WWW.BAORCO.IR و  تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: WWW.TENDER@NI ORDC.IRسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6333132 ءافطا  یارجا  نالعا و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 8)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیگنس نیگنس تالوصحم   تالوصحم تیفیک   تیفیک یاقترا   یاقترا حرط   حرط ینف   ینف ویشرآ   ویشرآ نلاس   نلاس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 128 ھحفص 11 
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ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا یا  هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ب م / - 1401/32 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/2  دانسا  تفایرد   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاناک  یکاخ و  یرون  لصفم  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هصقانم 2/534/350/000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  دنب 4  .دش  پاچ  خیرات 1401/12/3  رد  هک  ناردنزام  ناتسا  تارباخم  یهگآ  دناسریم  راضحتسا  هب  امارتحا 
.ددرگ یم  حالصا  هلیسونیدب  هک  دشابیم 

یهگآ هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  لایر  هدرپس 2.534.350.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یتسپ  دک  یداصتقا و  هرامش  یاراد  تسیاب  ناگدننک  تکرش  دشاب - یم  هصقانم  ناگدنرب  هدنرب  هدهع  رب  اه 

ناردنزام هقطنم  تیریدم  سردم  نابایخ  لباب   - ناردنزام : رازگ هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
ناردنزام هقطنم  تیریدم  هناخریبد  سردم  نابایخ  لباب -  تاکاپ  لیوحت 

01132362241 :: نفلت :: mn.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

01132331221 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ش م / - 1401/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/3  دانسا  تفایرد   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدلب هب  نزر   ( USO یرون (  ربیف  حرط  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هنیزه هیلک  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 3.204.005.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب  هدنرب  هدهع  رب  یسانشراک  اهیهگآ و  هب  طوبرم  یاه 

ناردنزام هقطنم  تیریدم  - سردم نابایخ  - لباب  - ناردنزام : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دیرخ و  هرادا  ناردنزام  هقطنم  تارباخم  تیریدم  سردم -  نابایخ  لباب -  دانسا  تفایرد 

ناردنزام هقطنم  تیریدم  هناخریبد  سردم  نابایخ  لباب -  : تاکاپ لیوحت  یناشن 

01132335009 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

01132331221 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاناک یلاناک وو   یکاخ   یکاخ یرون   یرون لصفم   لصفم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

 ( ( USOUSO یرون (  (  یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا وو   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 :

زا 128 ھحفص 12 
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سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/12/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FC-FC-SFP 1.25G 1550NM 60KM-SFP 1.25G 1550NM 40KM-SFP 1.25G یرون روتکناک  دیرخ  هصقانم  ناونع   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1550NM/1310NM 10KM IC

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

سکاف 071362112070 هرامش  - 36289070 یمخفا  :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/174 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/12/7هرامش تعاس 8   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332893 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

HP یشزادرپ تازیهجت  اب  طبترم  تاعطق  یتناراگ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تفایرد همان -  یفرعم  لایر -  غلبم 7.500.000.000  هب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 1.000.000  دانسا 

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  مشش -  هقبط  هرامش 380 -  نامتخاس  تفن -  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط  نابایخ  نارهت  : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

64821180 - 64821050 :: 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

FC-FC-SFP 1 .25G 1550NM 60KM-SFP 1 .25G 1550NM 40KM-SFP 1 .25GFC-FC-SFP 1 .25G 1550NM 60KM-SFP 1 .25G 1550NM 40KM-SFP 1 .25G یرون   یرون روتکناک   روتکناک دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع 55 ناونع : : ناونع
1550NM/1310NM 10KM IC1550NM/1310NM 10KM IC

1616

HPHP  یشزادرپ یشزادرپ تازیهجت   تازیهجت اباب   طبترم   طبترم تاعطق   تاعطق یتناراگ   یتناراگ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 40/م/1401 یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/12/7  دانسا  تفایرد   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332956 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمئاق یزار  ینامرد  یشزومآ  زکرم   VDI یزادنا هار  تخاس و  ریز  یزاس  هنیهب  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  زیراو  یدقن  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

اهدادرارق تاصقانم و  هرادا   01133044109 :: نفلت :: 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

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدرا و ازریمناخ - ناگدرل و  گنرهوک - ناسراف و  نجورب - ناماس - نب و  درک ، رهش  ناتسا  حطس  لباک  ییاوه و  هکبش  یرادهگن  یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رایک

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: cm.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

تاعالطا6332015 یروانف  هکبش  تاریمعت  یرادهگن و  ینابیتشپ  یسدنهم ، ینف  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6332030 شیاپ  موس  زاف  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، الاک و  دیرخ  هحفص 15)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشناد6332059  HIS هحفص 5)ینابیتشپ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

VDIVDI یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تخاس   تخاس ریز   ریز یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

لباک لباک وو   ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یاه   یاه هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو 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

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

6332194MA و G&D یزیمور رتروس  هاگتسد  یرازفا 931  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هرهچ6332441 صیخشت  اب  ددرت  تبث  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رورس6332444 هنایار  یشزادرپ  تازیهجت  یتناراگ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم6332477 تازیهجت  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 15)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6332659 تازیهجت  ریاس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6332681 یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس   ، هحفص 21)تاریمعت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6332725cgs یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هحفص 8)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اهدنب6333302 یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

یهگآ هیحالصا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 08:00  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 14:30  تیاغل   1401/12/04

هیاس  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 30:14  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332030 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 14:45   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

صوصخ رد  کزیرهک  یرادرهش  هب  طوبرم  همانزور  نیا  رد  یاهخیرات 1401/11/27 و 1401/12/04  رد  هدش  رشتنم  یمومع  هصقانم  یهگآ  وریپ  *** یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم ناوخارف  راشتنا  نامز  دناسریم  عالطا  هب  هلیسونیدب  کزیرهک  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  موس  زاف  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ،  ، تازیهجت الاک و  دیرخ  هژورپ 

رغت نودب  رکذلا  قوف  یهگآ  دافم  یقبام  .دش  ریذپ  ناکما  روکذم  تعاس  زا  دانسا  تفایرد  هدوب و  خروم 1401/12/06  هبنش  زور  تعاس 15:30  زا  داتس  هناماس  رد 
تسیقاب  دوخ  توق  هب  و 

کزیرهک رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  موس  زاف  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، الاک و  دیرخ  هژورپ 
هام  هژورپ 4  یارجا  تدم 

لایر هیلوا 120.044.650.000  دروآرب  غلبم 

یاضما یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  هدرپس 6.002.232.500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع هب  لحارم   ، هیلک رد  یهگآ  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  لایر -  غلبم 3.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .یکینورتکلا 

.تسا هصقانم  هدنرب 

اهدادرارق روما  دحاو  کزیرهک  یرادرهش  یتشهب  دیهش  راولب  کزیرهک  مق  نارهت  میدق  هداج  کزیرهک  یرادرهش  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

یلخاد 250  02156523850 :: 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

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

( لوا تبون   ) یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 14017/12/13 تعاس 19:00  : تیاس

ام مایپ   :: عبنم تعاس 19:00عبنم : داهنشیپ هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 140/12/23

6332063 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10:00  : اهتکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/12/24

تلاب یتراظن  نیبرود  ددع  دادعت 24  لدم MS - C2966X12TPA و  تلاب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع  دادعت 33  دیرخ  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   MS-C5364 - PC لدم

دشابیم هام  دادرارق 3  تدم 

تسا یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  ناونع  هب  مب  یرادرهش  هجو  رد  لایر  نازیم 2/624/000/000  هب  یکناب  همانتنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح رتفد  مب  یرادرهش  یرادا  تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  مب  سردآ   :: سردآ سردآ

تبث رتفد  سامت 021-41934  زکرم   034-44345214: نفلت  :: نفلت نفلت
85193768  - 88969737: مان

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ موس   موس زاف   زاف یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت وو   الاک   الاک دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2020

یتراظن یتراظن وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یکیفارت   یکیفارت یاهنیبرود   یاهنیبرود ناونع : : ناونع 2 12 1
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332477 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005785000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:20عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332686 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلودج  یکیفارت و  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یلودج یکیفارت و  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,260,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلودج  یکیفارت و  گنر  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 
13:00 تعاس : 1402/01/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرادا  - هواس  ، 3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

یلودج یلودج وو   یکیفارت   یکیفارت گنردیرخ   گنردیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323
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ناتسا بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092956000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332871 :: هرازه هرازه :: 1401/12/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ ) ) هشیش ردوپ  رنیت و  یکیفارت ، درس  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشناریا )  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یربارت هار و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,730,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/03/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - رهشناریا رهش  ناتسچولب -  ناتسیس و  ناتسا   ، 9916913163 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لک هرادا  هناخریبد  رهشناریا - )  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مشش تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش خیرات 1401/12/7  زا   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333070 :: هرازه هرازه تعاس 15:30دکدک    - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش ود  هقطنم  رد  زابناج  عطاقت  هلغاغد و  لپ  رد  عقاو  لیردراگ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   3/708/069/754 دروارب :

هام  4 هژورپ :  یارجا  تدم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   185/403/488 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  ای  هینبا  هبتر 5 

(ع) اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک   :: 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

(( دیبسالگ دیبسالگ )) هشیش هشیش ردوپ   ردوپ وو   رنیت   رنیت یکیفارت ، ، یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

لیردراگ لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2525
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب   1401/12/9 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333661 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  هصقانم  ناونع  رد 12  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشلاگچ  مرگ  بآ  گید  هاگتسد  ود  دیرخ  دیدجت  - 

هدش  دیدجت  دابآ  دیهش  هندرگ  ییانشور  یارجا  - 
هدش  دیدجت  زاریش  یدنبرمک  ینتب  ظافح  رارقتسا  هیهت و  - 

هدش  دیدجت  زیر  ین  نابهتسا  اسف  باراد -  تشد -  نیرز  مرهج -  ریق -  دابآزوریف  راوک -  هقطنم 5  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  - 
هدش  دیدجت  نژرا  تشد  هار  سیلپ  تایحلاوبا  نژرا -  تشد  روحم  ات 000+1  رتمولیک 00000  زا  هار  هیور  یزاسهب  - 

هدش  دیدجت  باراد  ناتسرهش  یمادف  عطاقت  ینف  هینبا  ضیرعت  - 
هدش  دیدجت  مرهج  ناتسرهش  ناودات ،  روحم  رد  عقاو  یرتم  هناهد 20  لپ 4  ثادحا  یسرتسد و  ریسم  داجیا  - 

هدش  دیدجت  ناگتخب  زیر و  ین  ناتسرهش  زیخ  هثداح  طاقن  یهدناماس  - 
هدش  دیدجت  کشخ  گنت  زاریش -  هار  سیلپ  گنیسیفرسورکیم  - 

هدش دیدجت  رفخ  ناتسرهش  ناجیارب  گرزب  لپ  یساسا  تاریمعت  ضیرعت و  - 
هدش  دیدجت  ناگتخب  نابهتسا  زیر  ین  یاهروحم  ثادحا  یریگ و  هکل  یزاسهب ،  - 

هدش دیدجت  زیر  ین  ناتسرهش  یلا 14+000  رتمولیک 000+0  لصاف  دح  یغالک  هنب  روحم  لیمکت  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادها و  رلک  هرادا  سردم  راولب  زاریش -   :: سردآ سردآ

مان 85193768-88969737 تبث  رتفد   273143131 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

-- یدنبرمک یدنبرمک ینتب   ینتب ظافح   ظافح رارقتسا   رارقتسا وو   هیهت   هیهت هندرگ   - - هندرگ ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا یشلاگچ -  -  یشلاگچ مرگ   مرگ بآبآ   گید   گید هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ لماش   لماش ناونع   ناونع   1212 ردرد   ناونع : : ناونع
یهدناماس یهدناماس هناهد -  -  هناهد   44 لپلپ   ثادحا   ثادحا وو   یسرتسد   یسرتسد ریسم   ریسم داجیا   داجیا عطاقت -  -  عطاقت ینف   ینف هینبا   هینبا ضیرعت   ضیرعت هار -  -  هار هیور   هیور یزاسهب   یزاسهب لیردراگ   - - لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت

لیمکت لیمکت اهروحم -  -  اهروحم ثادحا   ثادحا وو   یریگ   یریگ هکل   هکل یزاسهب ،  ،  یزاسهب گرزب -  -  گرزب لپلپ   یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت وو   ضیرعت   ضیرعت هار   - - هار سیلپ   سیلپ گنیسیفرسورکیم   گنیسیفرسورکیم زیخ   - - زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن
روحم روحم
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R3NN 01/014 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس 

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
.دشابیم

6332441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچ صیخشت  اب  ددرت  تبث  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 74/188/875/000  غلبم 

لایر نیمضت 3/705/943/750  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ دحاو  الاک -  تاکرادت  هرادا  موس - هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

ناسارخ هاگپ  هزیروتساپ  ریش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یراکمه  هب  توعد   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 12  تهج  ار  دوخ  هب  قلعتم  پآ  لور  گنیدیالسا و  تاموتا  برد  هاگتسد  تصش  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتنرتنیا تیاس  هب  ای  هعجارم و  ناچوق  دهشم  هداج  رتمولیک 13  رد  عقاو  تکرش  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ

یسدنهم 09159120811 ینف و  دحاو   09155130084 :: نفلت :: www.khorasan.pegah.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت اباب   ددرت   ددرت تبث   تبث هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2727

دوخ دوخ هبهب   قلعتم   قلعتم پآپآ   لور   لور وو   گنیدیالسا   گنیدیالسا تاموتا   تاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد تصش   تصش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو 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 128 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dufn8c9tchr8w?user=37505&ntc=6332441
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000369 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332659 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تازیهجت  ریاس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هطوبرم  تازیهجت  ریاس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
31,489,130,435 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,575,000,000 نیمضت :  غلبم 

هژورپ عوضوم  اب  طبترم  همانساسا  هموزر و  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یدقن 

14:00 تعاس : 1402/03/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

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

یفیک یبایزرا  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010-1402000103 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 16  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332660 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح  کینورتکلا  تظافح  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  22/390/000/000 دروارب : 

لایر  1/119/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش   6  ، تیبرت یوربور  گنهرف   ، نابایخ نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا   :: سردآ سردآ

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02633520868 :: 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

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

تسارح تسارح کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح نیبرود   نیبرود 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 128 ھحفص 21 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود

1401/12/07 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11-22 م ن یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور  تعاس 17:00  ات   1401/12/6)

ناهیک  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 17:00  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332681 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9:00  سار   - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس   ، تاریمعت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  12: هژورپ تدم 

لایر  73.400.000.000 دروآرب :  غلبم 

هتشر رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.670.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد   4 تاعالطا - ) لدابت  یاضف  تینما   ) اتفا همانیهاوگ  ندوب  اراد  حالصیذ -  عجارم  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و 

 - یعامتجا هافر  راک و  هرادا 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط - هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

7-33322051  - 07731667002 :: نفلت :: www.setadiran.ir Sajarnew.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

6500-31666700 :: سکف :: info@bpmo.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005820000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332922 :: هرازه هرازه :: 1401/12/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

لایر   315,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1402/01/17 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

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس  ، ، تاریمعت تاریمعت ناونع : : ناونع 3131

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   ارجا   ارجا هیهت ، ، هیهت 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 128 ھحفص 22 
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000325 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333147 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تازیهجت  ریاس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  هناماس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  31/489/130/435 دروارب : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/575/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لوا هقبط  رد  عقاو  یرادرهش  هناخریبد  لالب -  - راولب  دیحوت -  نادیم  جرک -   :: سردآ سردآ

35892421-026 :: نفلت :: www.setadiran.ir-www.karaj.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

زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا فده و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادگنلج نادرک و  یاهدنب  یریوصت  شیاپ  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نفلت زربلا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ناتسوب -  نابایخ  یلصم -  یوربور  هر - ) ) ینیمخ ماما  راولب  رهشرهم -  جرک -  : راذگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
320-310-02633342300

مان 88969737 و تبث  رتفد  سامت 02127313131 و  زکرم   :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6332030 شیاپ  موس  زاف  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، الاک و  دیرخ  هحفص 15)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن6332063 ناوخ و  کالپ  یکیفارت  هحفص 15)یاهنیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6332477 تازیهجت  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 15)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

اهدنب اهدنب یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

6332725cgs یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هحفص 8)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزرواشک یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب ناتسیس و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نم نادهاز  ناونع  اب  یرهش  لغاشم  یهدنانماس  نامزاس  عماج  رازفا  مرن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092548000023 زاین :  هرامش 

یزرواشک یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

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

یاه متیآ  اه و  هچرازاب  تیریدم  متسیس  ، اهرازاب زور  فرغ  نویساورزر  متسیس  اهدادرارق ، یقوقح و  ، دمآرد تیریدم  یاهرازفا  مرن  ریز  لماش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرهش هشقن   ، یدروم لماک و  یاه  شرازگ  هیهت  ، لوپ فیک  یروضحریغ و  یاه  تخادرپ  ، نامزاس یدمآرد 

9818754173 یتسپ :  دک  یلضاف ،  دیهش  راولب  یاهتنا  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33517392-054  ، 33517626-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516804-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت 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 :
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

map next wave دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000310 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناماس بآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناگربا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  تاعالطا  عیمجت  یواک و  هداد  نیالنآ و  شیاپ  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناگربا
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگ  مالعا  یلک  تروصب  اهتمیق  دوشیم  هداد  تدوع  مالقا  هیلک  ینف  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هزور  سانجا 7 لیوحت   ) تسا یمازلا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  هارمه  هب  لاتیجید  میسیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000182 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه هداد  ناکسا  هدننک  هضرع  عجرم   ICOM یتراجت مان   BC-160 لدم  A 1/2 نایرج تدش   V 12 ژاتلو یتسد  میس  یب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیدنا رود  یاقآ  یرادا 09162443827  تاعاس  رد  دینک  گتهامه  هطوبرم  سانشراک  اب  یراذگ  تمیق  را  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325561-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

map next wavemap next wave دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   لاتیجید   لاتیجید میسیب   میسیب ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، دادرارق سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   wendia pobG6 رازبا ناربراک  سنسیال  ددع  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیلس هطوبرم 64572658  سانشراک  اب  سامت 

1101001017000834 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA5500-SC-20 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال هارمه  هب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000291 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wendia pobG6wendia pobG6 رازبا   رازبا ناربراک   ناربراک سنسیال   سنسیال ددع   ددع   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش هئارا   هئارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس ود  تدم  هب  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000393 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هام 24 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یرازگراب  تمیق و  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  رد  جردنم  تامدخ  حرش  تامازلا و  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  و 

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

61032999-021  ، 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

لاس لاس ودود   تدم   تدم هبهب   بوبو   تحت   تحت یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4040

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یتشهب  ( ios )pwa دیوردنا و نشیکیلپا  اب  بو  تحت  یهافر  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تقد  افطل  دشبیم  تسویپ  هب  اه  تکرش  طیارش  ینف و  تاصخشم 

1101090345000238 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یدهاز نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  نامسآ  یزاس  بو  تحت  هناماس  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  بو  تحت  یربراک  طبار  داجیا  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  مزال  کرادم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ios  )pwaios  )pwa وو   دیوردنا   دیوردنا نشیکیلپا   نشیکیلپا اباب   بوبو   تحت   تحت یهافر   یهافر عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000108 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدنب هتسب  دقاف  زکارم  تهج  یتینما  یاهدادخر  تیریدم  یرازفا  تخسو  یرازفا  مرن  عماج  لح  هار  SOC ناونع  d-soc بو تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

d-socd-soc بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4242

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

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

6333679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رفن  یارب 100  یاکسارپساک  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101001469001513 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 100 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  رفن  یارب 100  یاکسارپساک  سوریو  یتنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  برد  یروف  لیوحت 
هزور هیوست 25 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رفن   رفن   100100 یارب   یارب یاکسارپساک   یاکسارپساک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یحالف سدنهم  09178436424

1101001548000094 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/15 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحالف سدنهم  09178436424

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ لامش  هقطنم  یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هبعش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دنرم روشک 

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

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

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

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

6331966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  } یقاتا یتکاد و  تبوطر  امد و  روسنس  راشف - فالتخا  رتیمسنارت  - نبرک دیسکا  ید  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هب  تاصخشم  دادعت و 
1101004052000001 زاین :  هرامش 

دنرم روشک   برغ  لامش  هقطنم  یزاس  مرسو  نسکاو  تاقیقحت  هبعش  هدننک :  رازگرب 
هزادنا هدودحم  قاتا  یاوه  یبسن  تبوطر  امد و  یریگ  هزادنا  یارب   V 10-0 یجورخ لانگیس  هصخشم NTC20 Kohm و  اب  تبوطر  امد و  یقاتا  روسنس  الاک :  مان 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان   H7012B1023 ینف هرامش   C  ° یریگ 50-0
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  ییرج  تمیق  دوش و  جرد  یلک  تمیق  هناماس  رددش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یتسویپ  تاصخشم  زا  ریغب  تمیق  داهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد 

5435187759 یتسپ :  دک  زیربتدنرم ،  هداج  10 رتمولیکدنرم دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42399280-041  ، 42399288-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42399279-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقاتا یقاتا وو   یتکاد   یتکاد تبوطر   تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس راشف - - راشف فالتخا   فالتخا رتیمسنارت   رتیمسنارت -- نبرک نبرک دیسکا   دیسکا یدید   رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 4545

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100924 - یرون لانگیس  تفایرد  لاقتنا و  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000811 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک رواخ  جوم  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  متسیس  گنیروتینام  تیاس  یتراجت  مان   FNJ-MS-01 لدم یتارباخم  متسیس  کرباس  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 43 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون لانگیس   لانگیس تفایرد   تفایرد وو   لاقتنا   لاقتنا تراک   تراک ناونع : : ناونع 4646

ویارد ویارد پات   پات تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  ویارد /  پات  تاعطق  یاضاقت 0130452  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985010341 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

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

1401/12/22 زاین :  خیرات 
رگشخرچ هدننک  هضرع  عجرم   SELECTOR LEVER یتراجت مان   S6-90 زنب نویماک  سکبریگ  دربراک  هعطق  مرها  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

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

ددع 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

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

تس 4 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

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

1401/12/22 زاین :  خیرات 
DCEM2100 DUAL PASS هدنزاس عجرم   STAKGARD-TRIBO ELECTRIC INDICATIVE DUST MONITOR لدم یتعنص  شیاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

1401/12/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Torch Bevelling Machine تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001815 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشوگ عمتجم  راوک و  یاه  هاگتسیا  یجورخ  یاهرکیرب  رود  هار  زا  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000828 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هاگتسیا 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ.دیئامرف  لصاح  سامت  اینردیح  سدنهم  یاقآ  هرامش 09171270924  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

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

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Torch Bevelling MachineTorch Bevelling Machine ناونع : : ناونع 4848

تشوگ تشوگ عمتجم   عمتجم وو   راوک   راوک یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یجورخ   یجورخ یاهرکیرب   یاهرکیرب رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

YOKOGAWA VNET/IP INTERFACE CARD هکبش تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000636 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روحم تلادع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TF-3200 لدم  10/100M PCI Network Interface Card هکبش تراک  الاک :  مان 

وهالاد
ددع 11 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، تیاس رد  الاک  دات  زا  سپ  زور  یلام 45  هیوست  تسیمازلا ، الاک  تلاصا  یتناراگ ،  یهاوگ  هئارا   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلر عاونا  تراک و  لرتنک  متسیس  مالقا  /0100096 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000825 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   WAGO یتراجت مان  لدم 304-788  نایرج  تظافح  هلر  الاک :  مان 

ددع 1,053 دادعت : 
1402/01/14 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  ظیارش  افظل "  :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

YOKOGAWA YOKOGAWA VNET/IP INTERFACE CARDVNET/IP INTERFACE CARD  هکبش هکبش تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

هلر هلر عاونا   عاونا وو   تراک   تراک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5151

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 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

electrical panel / 0140094 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000831 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بایارف طابترا  یدیلوت  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم   UC380 لدم یکیرتکلا  لنپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1402/01/14 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  ظیارش  افظل "  :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

electrical panelelectrical panel ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچ رس  لنپ  رکیب  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001819 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  1616   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهاچ یهاچ رسرس   لنپ   لنپ رکیب   رکیب یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هبعش 5  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هبعش  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092217000024 زاین :  هرامش 

ناهفصا جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ قبط  ) .دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  راک و  یبایزرا  هبعش  زا  دیدزاب  یط  راک  یارجا  زا  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم زیراو  یمسر  باسحتروص  رد  هدش  جرد  باسح  هرامش  هب  ارجا  زا  یراک  زور  زا 10  سپ  روتکاف  غلبم  هدیدرگ و  داقعنا  نیفرط  نیب  دادرارق  راک  یارجا  زا  شیپ 

.ددرگ

8175785651 یتسپ :  دک  یبرغ ،  رظن  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36278391-031  ، 36278847-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274486-031 :: 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

ساسا یپیپ   ویوی   وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناوارس انیس  ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزمتسد تازیهجت و  اب  هارمه  هاگنامرد  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093061000002 زاین :  هرامش 
ناوارس انیس  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دزمتسد لماک و  تازیهجت  اب  هارمه  هاگنامرد  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

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

دزمتسد لماک و  تازیهجت  اب  هارمه  هاگنامرد  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمأت  انیس  هاگنامرد  یربرفاسم ـ  لانیمرت  بنج  ملعم ـ  راولب  ناوارس ـ  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9951663161

37644740-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37644740-054 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یاه  هاگتسیا  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000195 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاههاگشورف  رد  اهالاکریاس  یشورفهدرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالغ 09163173109 یاقآ  هطوبرم  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزمتسد دزمتسد وو   تازیهجت   تازیهجت اباب   هارمه   هارمه هاگنامرد   هاگنامرد کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5555

پمپ پمپ لزید   لزید یقرب -  -  یقرب روتوم   روتوم یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003907 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 
ددع 55 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک 09173730974 لاسرا  دات و  زا  سپ  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا قبط  ناتسرل  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  رورس  قاتا  قیرح  مالعاو  افطا  یتسدو  دنمشوه  متسیس  ارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  سیون  شیپو  تاصخشمو 

1101005530000026 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815855311 یتسپ :  دک  یرمرادناژ ،  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33300882-066  ، 33316903-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33300884-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس صوصخم   صوصخم نزنز   ناپ   ناپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ رلکنیرپسا   رلکنیرپسا لزان   لزان ناونع : : ناونع 5757

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعاو   مالعاو افطا   افطا یتسدو   یتسدو دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462527 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/08هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهدرادشه یاهمتسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
5 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنهدرادشه هدنهدرادشه یاهمتسیس   یاهمتسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959
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هگنادراهچ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یناشن  شتآ  کی  هرامش  هاگتسیا  یرورض  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094500000050 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هگنادراهچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   POK لدم یموینیمولآ  یناشن  شتآ  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  - دمحا یجاح  نابایخ  - هگنادراهچ - یدیعس هللا  تیآ  هترگرزب  - نارهت رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865376

55279294-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55279293-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  رواشم  تکرش  نعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005555000061 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  هب  دادرارق  سیون  شیپ  تارادا و  سردآ   - دادرارق سیون  شیپ  رد  جردنم  دراوم  قبط  یناشن  شتآ  رواشم  تکرش  نعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1651999943 یتسپ :  دک  ناجرم پ293 ،  جرب  بنج  قرش  لانیمرت  یوربور  دنوامد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71392136-021  ، 71392100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77291608-021 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ گنلیش   گنلیش رسرس   لزان   لزان ناونع : : ناونع 6060

یناشن یناشن شتآ   شتآ رواشم   رواشم تکرش   تکرش نعت   نعت ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  ناتسارسلباب  زکرم  ینف  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یمازلا  هژورپ  لحمزا  دیدزاب  )

1201001022000362 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

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

32314970-011  ، 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   یمازلا   یمازلا هژورپ   هژورپ لحمزا   لحمزا دیدزاب   دیدزاب )) ناردنزام   ناردنزام ناتسارسلباب   ناتسارسلباب زکرم   زکرم ینف   ینف نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رال اضر  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجسم تهج  قیرح  مالعا  متسیس  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نویسناپ ییالیو  نامتخاس  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  -2

1101092702000039 زاین :  هرامش 
رال ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

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

دجسم تهج  قیرح  مالعا  متسیس  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نویسناپ ییالیو  نامتخاس  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  -2

 (*** همیب باستحا  هارمه  هب  هدوب  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  یاه  لیاف  قباطم  ***)

7431813133 یتسپ :  دک  ناضمر ،  یادهش  نابایخ  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  ناتسرال  سراف  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268757-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268756-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هبعش 5  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هبعش  سا  یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092217000025 زاین :  هرامش 

ناهفصا جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ قبط  ) .دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  راک و  یبایزرا  هبعش  زا  دیدزاب  یط  راک  یارجا  زا  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم زیراو  یمسر  باسحتروص  رد  هدش  جرد  باسح  هرامش  هب  ارجا  زا  یراک  زور  زا 10  سپ  روتکاف  غلبم  هدیدرگ و  داقعنا  نیفرط  نیب  دادرارق  راک  یارجا  زا  شیپ 

.ددرگ

8175785651 یتسپ :  دک  یبرغ ،  رظن  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36278391-031  ، 36278847-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274486-031 :: 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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میظنت یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یناشن , شتآ  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  و 

1101097224000404 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   P12J لدم  kg 12 ردنلیس یناشن  شتآ   external cartrige ردوپ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یناشن , شتآ  هدننک  شوماخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپیپ   ویوی   وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6464

یناشن یناشن شتآ   شتآ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F: FIRE & GAS DETECTION SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SUPPLIER: GENERAL MONITORS

1101097847000638 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GENERAL MOTOR هدنزاس عجرم  لدم 1-51457  قیرح  مالعا  روتکتد  دربراک  یمس  زاگ  روسنس  الاک :  مان 
مامت نارهت  یسدنهم  ینف و  هدننک 

ددع 60 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312233-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  یلیمکت  تاعالطا  قیرح  ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094234000098 زاین :  هرامش 

درادناتسا هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ناریا قیرح  پمپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IFP 300 لدم  in 4\1 1 زیاس یناشن  شتآ  لیرزوه  گنلیش  هرقرق  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  نارهت  t20 نامسینام سنج  را  هژورپ  رد  فرصم  دروم  یاه  هلول  زا  هدافتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  الاک  دکناریا 

3174734563 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32806031-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32808114-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F: FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SUPPLIER: GENERAL MONITORSP/F: FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SUPPLIER: GENERAL MONITORS ناونع : : ناونع 6666

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ کین  هیوقرج  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  یم  مالعا  تسویپ  حرش  هب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دریگ تروص  دیدزاب  یسررب و  دیدزاب  مرف  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  انمض 

1101092450000007 زاین :  هرامش 
دابا کین  هیوقرج    هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8377113317 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  دابا  کین  یلفس  هیوقرج  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624055-031  ، 46622526-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46622831-031 :: 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

یدود یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپ  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000355 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسلا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SmartLetLoose/ONE لدم قیرح  یافطا  متسیس  لرتنک  دربراک  هعطق  درب  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپ  رد  راک  یارجا 

.تسا تخارپ  لباق  یراج  لاس  رخآ  اتهطوبرم  رظان  دات  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ  تسا و  یازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروص  رد 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33727009-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناجنز   ناجنز یجدیه   یجدیه میکح   میکح کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز تبوطر و  امد و  تامیظنت  تیلباق  طبار ،  تبوطر و  امد و  روسنس  اب  ازجم  کشخ  لاصتا  رپمآ و  دنمشوه 20   wifi چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بو نشیکیلپا و  قیرط  زا 

1101091688000147 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیگن هدننک  هضرع  عجرم  ژاپ  دنمشوه  هناماس  نیگن  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TMP-FI لدم یلته  نیالنآ  دنمشوه و  امد  لرتنک  تاتسومرت  الاک :  مان 
ژاپ دنمشوه  هناماس 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نشیکیلپا تیاس و  بو  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  یتناراگ و 10  لاسکی  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6331995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000809 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کشخ کشخ لاصتا   لاصتا وو   رپمآ   رپمآ   2 020 دنمشوه   دنمشوه   w ifiw ifi چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  لیابوم  لانگیس  هدننک  رارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001763 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   TA-D12FD لدم  MHz 900 سناکرف لیابوم  جاوما  هدننک  تیوقت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

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

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیابوم لیابوم لانگیس   لانگیس هدننک   هدننک رارکت   رارکت ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

......و یرومم  شلف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504001050 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   USB لدم  GB 64 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   CN-051 لدم تروپ   USB 7 باه الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP214E لدم تروپ  هکبش 4   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هارمه ناهاپس  یناگرزاب  تامدخ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   PROONE یتراجت مان   PM 14 لدم کناب  رواپ  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  مالعتسا  تسویپ  یاهدنب  یمامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب رواپ   رواپ رژراش   رژراش باه -  -  باه تروپ -  -  تروپ   44 هکبش   هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس یرومم -  -  یرومم شلف   شلف ناونع : : ناونع 7373

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 10 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا یوپد  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257004134 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لزغ راگن  نیمارآ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   CX4-40U لدم هنایار  هکبش  کر  الاک :  مان 

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

همرگ رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوعو لمح  هیارک.دیدرگ  یرازگراب  هناماسرد  تساوخرد  گرب  هباشم 1 یتساوخرد  تسیل.داتورابنا  هب  الاک  ندیسرزادعبزور  3 روتکاف هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورفاب 

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

32505421-058  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000230 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام چیئوس -  -  چیئوس هنایار -  -  هنایار کرکر   کرکر -  -  نفنف   ناونع : : ناونع 7474

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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دورگنل ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ لیمکت  لیاف  افطل.ددرگیم  یراذگراب  تسویپ  رد  هرادا  یتساوخرد  یالاک  تسیل  تسا و  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095446000005 زاین :  هرامش 

دورگنل ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4471656569 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  ملعم  نادیم  دورگنل  نالیگ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42524448-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42520400-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس اتید   اتید هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 7676
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروک چپ  ددع  لدم ws-c2960g-24tc-l و 20  وکسیس  چیئوس  ددع  لدم ws-c2960g-48tc-l و 1  وکسیس  چیئوس  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یرتم هس   cat6 هکبش

1201001014000149 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هیلک ) یرتم هس   cat6 هکبش دروک  چپ  ددع  لدم ws-c2960g-24tc-l و 20  وکسیس  چیئوس  ددع  لدم ws-c2960g-48tc-l و 1  وکسیس  چیئوس  ددع   2 - 
( .ددرگ دیق  روتکاف  رد  دشاب و  ضیوعت  یتناراگ  لاس  یاراد 2  دیاب  اه  چیئوس 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
لک زا   1 دادعت : 

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

ضیوعت یتناراگ  لاس  یاراد 2  دیاب  اه  چیئوس  هیلک  ) .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هی  الاک  لاسرا  هنیزه  .دوش  یم  ماجنا  لاس  نایاپ  زا  لبق  ات  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ دیق  روتکاف  رد  دشاب و 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88772826-021  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   ددع   ددع   2 020 وو     ws-c2960g-24tc- lws-c2960g-24tc- l لدم   لدم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ددع   ددع   11 وو     ws-c2960g-48tc- lws-c2960g-48tc- l لدم   لدم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع
.یرتم .یرتم هسهس     cat6cat6 هکبش   هکبش

7777

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

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

زا 128 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8xcwb34apdn2v?user=37505&ntc=6332369
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6332369?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6332583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  یتعنص -  لرتنک  هکبش  یدنب  نوز  هب  طوبرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001287 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   FWA-6510-00E لدم یتعنص  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/03/01 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم الاک   الاک تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتعنص -  -  یتعنص لرتنک   لرتنک هکبش   هکبش یدنب   یدنب نوز   نوز هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7878
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6332778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  stp cat 6 5000 لباک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  sftp cat6 1500 لباک دیرخ 

1101030692000509 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETIAN_RIC یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   CAT6-SFTP لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 5,000 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
تاترما تراجت  قفا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   NEXAN یتراجت مان   SFTPCAT6 لدم  m 305 لوط  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم و تریاغم  تروص  رد  / هدنشورف اب  ناتسرامیب  ات  لاسرا  هنیزه  ههام / تخادرپ 3   / ناجنسفر رظن KBD و  دروم  یاهدنرب  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناقهد 09134512700 سدنهم  سامت  نفلت   / دش دهاوخ  هیارک  سپ 

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   s ftp cat6  1500sftp cat6  1500 لباک   لباک دیرخ   دیرخ رتم   رتم   s tp cat 6  5000stp cat 6  5000 لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسویپ قبط  هکبش 16  kvm چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092187000117 زاین :  هرامش 

نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP226D لدم تروپ  هکبش 16   KVM چیئوس الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تفن  تسارحزاربتعم  هیدات  نتشاد  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578155-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000179 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دصرد ش یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF320_08PP لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - تسویپ تسویپ قبط   قبط 1616 هکبش   هکبش   kvmkvm  چوس چوس ناونع : : ناونع 8080

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000192 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنب سدنهم  سامت 09127552272  خیرات 12/25  ات  باسح  هیوست  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ول

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

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

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ تراجت  ندعم و  تعنص  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 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mb/s 120 دناب یانهپ  اب  میس  یب  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001346000077 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هعلاطم  امتح   ) تسویپ لیاف  رد  داهنشیپ  هیارا  مالعتسا و  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165759581 یتسپ :  دک  ندعم ،  تعنص و  نامزاس  - یدنمراک نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34442027-061  ، 34442025-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442024-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 8282

Mb/sMb/s   12 0120 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   میس   میس یبیب   تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

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

6333236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  یتعنص -  لرتنک  هکبش  یدنب  نوز  هب  طوبرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001289 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   FWA-6510-00E لدم یتعنص  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/03/01 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد لیوف  یسم  یجوز  یتارباخم 10 لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800001037 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یاهلباک یدیلوت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نفلت  دربراک   15x2 mm^2 عطقم حطس   PVC ییاوه رادلیوف  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

لمآ یتارباخم 
رتم 250 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 3  هدنشورف  اب  لمح  هنیزهو  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  رتم  ییاوه 250 راد  لیوف  یسم  یجوز  لباک 10 دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمالغ سدنهم  ینف 09185860206 یگنهامه  دشابیم 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم الاک   الاک تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتعنص -  -  یتعنص لرتنک   لرتنک هکبش   هکبش یدنب   یدنب نوز   نوز هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8484

راد راد لیوف   لیوف یسم   یسم یجوز   یجوز 1010 یتارباخم   یتارباخم لباک   لباک ناونع : : ناونع 8585
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز تاصخشم  اب  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 HPE 2.4 TB SAS 10K SFF SC 512E DS HDD

PART NUMBER : 881457-B21
1101005934001250 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  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 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  مود  تسد  زاب و  تاعطق  دیشاب .  بسچ  کت  یربمان و  تراپ  تروصب  دشاب و  هتشاد   HP تکرش  PACK تسیابیم قوف  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم مالعتسا  هدنرب  اب  لاسرا  هنیزه  تسین . 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 8686
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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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دیفس -  زورک  جوز  یتارباخم 10  لانیمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001824 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PP616 لدم  in 19 زیاس  CAT6 تروپ یطابترا 16  هکبش  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دیفس -  زورک  جوز  یتارباخم 10  لانیمرت   :: 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

نامرک ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000130000087 زاین :  هرامش 

یسانشاوه لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618481477 یتسپ :  دک  پچ ،  تمس  راولب  یاهتنا  یمالسا  یروهمجراولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653934-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653937-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   دیفس -  -  دیفس زورک   زورک جوز   جوز   1010 یتارباخم   یتارباخم لانیمرت   لانیمرت ناونع : : ناونع 8787

تسویپ تسویپ قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8888
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدافتسا  تهج  FORTIGATE100F وfortigate300E یرازفا تخس  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  ( تسه هباشم  دک  ناریا  ) رهشوب

1101095166000342 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   Fortigate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
برغ یروآ  نف  ربا  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-60F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهشوب ناتسا  لیوحت  لحم  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  - دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - ددرگ دیق  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسابع سامت 09171788667  هرامش  - دیحوت ناتسرامیب  مج  ناتسرهش 

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623174-077  ، 37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6333017Torch Bevelling Machine(32 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6333162 تراظن  هحفص 77)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هارمه6333206 هب  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
سنسیال

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاس6333417 ود  تدم  هب  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 25)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6333694 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 25)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ناریا )) رهشوب رهشوب تفن   تفن تعنص   تعنص نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج FORTIGATE100FFORTIGATE100F وو   fortigate300Efortigate300E  یرازفا یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هبهب   (( تسه تسه هباشم   هباشم دکدک  

8989
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جرک یرادرهش  کی  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mant1.karaj.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6331971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسمز تایلمع  تهج  یلودج  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درونجب یرادرهش  زبس  یاضف  اه و  کراپ  نامزاس   :: 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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  کیفارت  لقن و  لمح و  تیریدم  سانجا  ملق  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... یطورخم و یدنق  هلک  - ینمیا هناوتسا 

1101005297000211 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412002102   90x35 cm داعبا  cm 5 عافترا ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ات  لمح  هنیزه  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  - دوش هدادرارق  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزوریف  09159841686: سامت نفلت  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یرادرهش 

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسمز یناتسمز تایلمع   تایلمع تهج   تهج یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

 ...  ... وو یطورخم   یطورخم یدنق   یدنق هلک   هلک -- ینمیا ینمیا هناوتسا   هناوتسا -- ینابایخ ینابایخ ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 9191
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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 12 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبطدادعت  زیاس و  هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دک  ناریا  مدع  لیلد  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، هلپ یامن  قیرح ،  مالعا  یگتفرگ ، قرب  رطخ  ، یناشن شتآ  مئالع  بسچرب 

1101001031000392 زاین :  هرامش 
نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   g 40 ییاوقم هبعج  تناو  بقع  برد  دربراک   TR12 لدم ینمیا  اقترا  گنربش  بسچرب  الاک :  مان 
هبعج 416 دادعت : 

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

هریغ  فلتخم و  یاه  تهج  رد  جورخ  ، تاقبط هرامش  ، روسناسآ زا  هدافتسا  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناشن  شتآ  نامزاس  زا  هیدیئات  ذخا  بصن و  هب  دهعت  نامتخاس  یلم  تاررقم  ثحبم 20  تامازلا  اب  قباطم  درادناتسا و  ندوب  اراد  هب  مازلا  هدننک  نیمات 

02161032277

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

61032234-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ، ، هلپ هلپ یامن   یامن قیرح ،  ،  قیرح مالعا   مالعا یگتفرگ ، ، یگتفرگ قرب   قرب رطخ   رطخ ،، یناشن یناشن شتآ   شتآ مئالع   مئالع بسچرب   بسچرب ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 128 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ypywmau6kattv?user=37505&ntc=6332382
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6332382?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 12 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  هوکداوس - ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000570 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

A سالک یباتهم  رون   LED/SMD تاو ینابایخ 120  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005379000050 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تفت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  ناماگشیپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   W 120 ناوت یباتهم  گنر   ASR-ST120N لدم  LED-SMD ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

تاطابترا رصع  ناماگشیپ  یدیلوت 
ددع 200 دادعت : 

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

.دنیامن یرازگراب  ار  نآ  مالعتسا  مرف  لیمکت  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  تسویپب  یهگآ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991713539 یتسپ :  دک  ماما ،  نادیم  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622040-035  ، 32622044-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32623880-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا دیدجت   دیدجت هوکداوس - - هوکداوس ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9393

AA  سالک سالک یباتهم   یباتهم رون   رون   LED/SMDLED/SMD  تاو تاو   12 0120 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  هارهب  - رنیت رتیل  ولیک و600 بسحرب  نیرحب - - قارب  - کی هجرد  ینغور  گنر  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094694000016 زاین :  هرامش 

زیربت راهچ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ  یتراجت  مان   kg 20 بلح دیفس 101  قارب  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 1,740 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

4 هقطنم یرادرهش  یزکرم  رابنا   - وتنس -ج  ماما کرهش  سردآ  هب  هقطنم  رابنا  رد  لیوحت.دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183875343 یتسپ :  دک   ، m4.tabriz.ir زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447700-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34417333-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هجرد   هجرد ینغور   ینغور گنر   گنر عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 9595
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هواس 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 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  ، تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبروددشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دسرب IT دحاو ناسانشراک  دات  هب.ددرگاضماورهم 

1101005785000159 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

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

دات هب.ددرگاضماورهم  لیمکت  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  لودج  ، تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبروددشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هواس یرادرهش  یردشابیمراکنامیپ  هدهع  هب  تاروسک  هیلکدشابیم  یمازلا  یراکنامیپو  ینمیا  تیحالص  نتشاددسرب  تاعالطا  یروانفدحاو  ناسانشراک 

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیمکت لیمکت هدننک   هدننک نیمات   نیمات طسوت   طسوت تسویپ   تسویپ لودج   لودج ،، تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبروددشابیم   نیبروددشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دسرب دسرب ITIT دحاو دحاو ناسانشراک   ناسانشراک دات   دات هب.ددرگاضماورهم   هب.ددرگاضماورهم

9696
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ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. دشاب یم  هباشم  الاک  ناریا  دک  ینمیا ( راطخا و  مئالع  یاه  بسچرب  ینمیا و  ییامنهار  مئالع  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093266001157 زاین :  هرامش 

ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نابهگن  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدنزاس  عجرم   NF-SSN لدم  250x350 mm زیاس ینمیا  مئالع  ولبات  الاک :  مان 

نابهگن یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدننک 
ددع 450 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هجوت  تقد و  یتسویپ  کرادم  یاه  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هئارا  روتکاف  شیپ 

.دوش 09144231654 یگنهامه  یمساق )  ) هطوبرم سانشراک  اب  یگنهامه  یارب  زاین  تروص  رد 

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333880-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک ناریا   ناریا دکدک   ینمیا ( ( ینمیا وو   راطخا   راطخا مئالع   مئالع یاه   یاه بسچرب   بسچرب وو   ینمیا   ینمیا ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9797
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شرفت 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 11 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005710000098 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  شرفت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیزر گنر و  هدنزاس  عجرم  سوتول  یتراجت  مان   kg 25 یزلف لطس   WTR01 گنر دک  دیفس  ماف  یکیفارت  درس  کیتسالپومرت  یئزج  کت  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ایسآ سوتول  نیزر  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  سوتول 
لطس 80 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نیوزق یمیش  گنرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتیل  یدنب  هتسب  دقاف  یکیفارت  رنیت  الاک :  مان 

رتیل 200 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  یتسویپ  یاهب  مالعتسا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

3951673368 یتسپ :  دک  شرفت ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  نادیم  شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222018-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36224121-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 12 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراس ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  ینتب  لودج  بصن  هیهت و  لیردراگ و  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000571 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6333765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090320000101 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 56363445  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد  دوش  هعلاطم  تقد  اب  قوف  یاه  تسویپ  ءاهب و  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب رظنرد  ار  طیارش  هیلک  تمیق  هئارا  رد 

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

56363082-021  ، 56344010-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56344010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب لودج   لودج بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9999

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 100100

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

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

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

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

6333787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییزج ود  یلوط و  یکیفارت  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094325000117 زاین :  هرامش 

ناهفصا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  لوط - رتم  1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ راکنامیپ  اضما  رهم و  کرادم  یمامت  ییزج - ود  یلوط و  یکیفارت  گنر  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145913151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228373-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222532-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییزج ییزج ودود   وو   یلوط   یلوط یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس تسویپ  رد  تساوخرد  لماک  حرش  قباطم  هفرط  ود  ییوشک  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092310000337 زاین :  هرامش 

تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  هنیزه  تخادرپ.هناماس  تسویپ  رد  تساوخرد  لماک  حرش  قباطم  هفرط  ود  ییوشک  یا  هشیش  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  دنرب  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  دوش و  هعجارم  هناماس  تسویپ  هب  قیقد  تاعاطا  تهج 

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33665652-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: 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

هفرط هفرط ودود   ییوشک   ییوشک یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریشامرن ناتسرهش  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  لیاسو  هیلک  هارمهب  تیروکس )  ) کیتاموتا یا  هشیش  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003709000013 زاین :  هرامش 

ریشامرن ناتسرهش  یرزرواشک  داهج  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زیورآ هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HOLUX لدم  1/50x2/25 m زیاس  mm 10 تماخض تیروکس  هشیش  رد  رود  میرف  اب  هارمه  کیتاموتا  یقرب  رد  الاک :  مان 

ناسارخ زیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ریشامرن رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عافترا 2/20 ضرع 2/90 و  هب  تیروکس  هشیش  یقرب  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( برد یالاب  یا  هشیش  هبیتک   ) زاین دروم  مالقا  هیلک  بصن و  اب  هارمه  پچ  تمس  تباث  برد   ، تسار تمس  رد  وشزاب 

دقن تروصب  تخادرپ 

7678138911 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  راولب  یاهتنا  ریشام  رن  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44271252-034  ، 44270745-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44270645-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو هیلک   هیلک هارمهب   هارمهب تیروکس ) ) تیروکس  ) ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

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

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

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

6333108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاضما رهمو و  لیمکت  ، تسویپ تاصخشم  قبطدزیرهشماما  هبعش  پآ  لور  یقرب و  برد  بصن  تخاس و  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  تسویپ  مالعتسا  ددجم  یراذگراب  ندرک و 

1101003271000039 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

یبجر ملاع  سدنهم  یگنهامه 03531384201  نفلت  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  لاسراو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916847388 یتسپ :  دک  یحالف ،  راسمیت  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250512-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242084-035 :: 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

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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یکیرتکلا  یوزاب  چیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288006167 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ابص تعنص  رفظم  هدننک  هضرع  عجرم   GY92-300M لدم کیتاموتا  نکزاب  برد  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  روتکاف  شیپ  ای  ینف  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب  دشاب .  یم  هدنوشرف  اب  یربراب  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

هبعش هبعش پآپآ   لور   لور وو   یقرب   یقرب برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 104104

کیتاموتا کیتاموتا نکزاب   نکزاب برد   برد کجکج   ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 128 ھحفص 75 
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نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ  مالعتسا  طیارش و  قبط  بختنم  بعش  یارب  یدالوف  هرکرک  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001064000127 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 210 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ  مالعتسا  طیارش و  قبط  بختنم  بعش  یارب  یدالوف  هرکرک  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یباراف  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک لاعف  یثنخ  هاگتسد  نودب  (- تیگ  ) هاگشناد یا  هناخباتک  یتینما  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060024000086 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یباراف  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
متسیس شیدنواک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   EM-EAS11 لدم هناخباتک  یتظافح  متسیس  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم لوسر  یگنهامه 09122520760 هرامش  - ههام کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718117469 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یباراف  سیدرپ  یربرفاسم  هنایاپ  زا  دعب  نارهت  میدق  هداج  یادتبا  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36166220-025  ، 36166297-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36640583-025 :: 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 ناسانشراک   ناسانشراک دات   دات دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا وو   طیارش   طیارش قبط   قبط بختنم   بختنم بعش   بعش یارب   یارب یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

هدننک هدننک لاعف   لاعف یثنخ   یثنخ هاگتسد   هاگتسد نودب   نودب (-(- تیگ تیگ  ) ) هاگشناد هاگشناد یایا   هناخباتک   هناخباتک یتینما   یتینما متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 128 ھحفص 76 
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  رد  کناب  بعش  تیریدم  یزرواشک  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهلیاف تاصخشم  ساسارب  ینوریب  یاضف  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دیرخ 10  یلخاد -  یاضف  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101004733000049 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هتفات هدننک  هضرع  عجرم   AVIGILON یتراجت مان   8.0MP_HD_DOME_360 لدم کرحتم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدومن و اضما  رهم و  ار  یتسویپ  یاهلیاف  دشاب -  یم  یمازلا  یتسویپ  یهلیاف  رد  هدش  جردنم  تاکن  تیاعر  هدیدرگ -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  زربلا  ناتسا  تیریدم  لحم  ات  لمح  هنیزه  دامن -  یراذگراب  هناماس  رد 

3133994444 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  گنیکراپ  یوربور  یناقلاط  هار  راهچ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32756837-026  ، 32756825-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32756826-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهلیاف یاهلیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب ینوریب   ینوریب یاضف   یاضف هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ یلخاد -  -  یلخاد یاضف   یاضف هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ

108108

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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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اه حرط  یارجا  نیبرود ( بصن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000473 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 384 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: 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

(( اهاه حرط   حرط یارجا   یارجا نیبرود ( ( نیبرود بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  تسارح  رتفد  هب  ات 9/12/1401  دانسا  لیوحت  تهج  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/09123532896

1101092130000227 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  تسارح  رتفد  هب  ات 9/12/1401  دانسا  لیوحت  تهج  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه تکرش  هب  زاجم  تسارح  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  طقف  /09123532896

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

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

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1101 10
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یرادرهش یرهش  لغاشم  یهدناماس  نیدایم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب یاه  لباک  هکبش ، یشک  لباک  میس ، یب  هکبش  هتسبرادم ، یاه  نیبرود  هکبش  تخاسریز  ضیوعت  زاین و  دروم  حلاصم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراوم ریاس  و 

1101005976000021 زاین :  هرامش 
ناهفصا یرادرهش  یرهش  لغاشم  یهدناماس  نیدایم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/01/09 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  تسویپ  یتایلمع  یاهمتیآ  ساسارب  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ناینادمه  هایگ  لگ و  رازاب  ناینادمه  نابایخ  ناهفصا ، : ارجا سردآ 

دک شبن ،  هلودلا ، نکر  تشهب و  تشه  یاه  نابایخ  لصافدح  یزاریش - دایص  دیهش  هارگرزب  یبرغ  رذگرانک  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8157687661 یتسپ : 

32683601-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32683605-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو قرب   قرب یاه   یاه لباک   لباک هکبش ، ، هکبش یشک   یشک لباک   لباک میس ، ، میس یبیب   هکبش   هکبش هتسبرادم ، ، هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز ضیوعت   ضیوعت وو   زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دراوم دراوم ریاس   ریاس

1 1 11 1 1
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یبرغ ناجیابرذآ  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001197000104 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D354 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715789874 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  رامع  شبن خ  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452950-044  ، 33450580-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33455951-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ 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   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462718 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/07هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  نیبرد  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
14 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرد   نیبرد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 113113
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داباهب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6332773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091887000005 زاین :  هرامش 

داباهب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HDW4431EP-AS لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

انرو تراجت  ماسر  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HFW2431TP-ZAS لدم هکبش  تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

انرو تراجت  ماسر  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   DAHUANVRT 608 لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

داباهب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09137772673 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8976134115 یتسپ :  دک  هر ،  ماما  نابایخ  - داباهب داباهب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32473304-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32470013-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد -- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1141 14
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غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6332963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپرد کرادم  یراذگراب  تسویپ و  لیاف  هعلاطم  تسیمازلا  تیلاعف  زوجم  نتشاد  تسویپ  لیاف  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا 09375503837

1101093544000098 زاین :  هرامش 
غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   X2 لدم لسکیپاگم  نیبرود 5  ثوتولب و  یاراد GPRS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسیمازلا شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659871 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  یا  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  درگتشه  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44225512-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44222844-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ریژآ  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003293000022 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IR-TEC هدنزاس عجرم   IR-363 لدم تکرح  زاسراکشآ  دربراک  تقرس  مالعا  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  لاسرا  لیمکت و  انمض " .دامن  لصاح  سامت  یرینم  یاقآ  نفلت 013-33344473  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا 

4184983749 یتسپ :  دک  لاکیم ،  هارراهچ  - ینیمخ ماما  نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33344473-013  ، 33344477-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338757-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ریژآ   ریژآ هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1161 16
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ناگداچ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 13 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092357000001 زاین :  هرامش 

ناگداچ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ینابعش رابج  هدننک  هضرع  عجرم   WANHONG CABLE یتراجت مان   CAT6UTP لدم  m 1/5 لوط یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1,525 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ناگداچ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریوصت تراظن  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8571633911 یتسپ :  دک  هلا ،  نادیم  یدارمهاش - دیهش  راولب  ناگداچ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57724913-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57722203-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1171 17
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نیوزق ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  حرش  هب   ) پات پلو  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003261000102 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   IP2-P6233W-S لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یدومحم یدهملادبع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   K42DR لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3419915136 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  لک  هرادا  دازآ  هاگشناد  بنج  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373045-028  ، 33343045-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342598-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب    ) ) پات پات پلو   پلو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0103948005  هرامش  هتسب  رادم  نیبرود  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985010357 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/01/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

نالیگ ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

هطوبرم هطوبرم تامزاول   تامزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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نالیگ ناتسا  رون  مایپ  یارب  هدش  مالعا  یاهالاک  حرش  تسیل  قباطم  هطوبرم  تامزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یدادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090336000002 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   PRO60W-MP238D لدم یگنر  بش  رد  دید  یاراد  لسکیپاگم  ماد 2   AHD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  لیگ  متسیس  شوه  یسدنهم 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   PRO60W-M246B لدم یگنر  بش  رد  دید  یاراد  لسکیپاگم  تلوب 2   AHD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  لیگ  متسیس  شوه  یسدنهم 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   PRO60W-M446B لدم یگنر  بش  رد  دید  یاراد  لسکیپاگم  تلوب 4   AHD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  لیگ  متسیس  شوه  یسدنهم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
شوه یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   DVR-PHD-P5X081-A4i16 لدم لاتیجید  هلاناک  ریوصت 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  لیگ  متسیس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
شوه یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  نورالپ  یتراجت  مان   DVR-PHD-EX162-A2i16 لدم لاتیجید  هلاناک  ریوصت 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

لیگ متسیس  شوه  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  لیگ  متسیس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 2TB لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 4TB لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
عون  mm^2 0/12 عطقم حطس   V 1000 ژاتلو  PVC شکور سنج  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  سم  یداه  سنج   2/5C-2V TCI/TCT لایسکاوک قرب  لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب 
رتم 3 دادعت : 

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

نالیگ ناتسا  رون  مایپ  یارب  هدش  مالعا  یاهالاک  حرش  تسیل  قباطم  هطوبرم  تامزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یدادعت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4157679315 یتسپ :  دک  سرادم ،  یزاسون  بنج  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32124797-013  ، 32124798-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32124799-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طسوت6333461 تسویپ  لودج  ، تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبروددشابیم  هباشمدک  ناریا 
دسرب IT دحاو ناسانشراک  دات  هب.ددرگاضماورهم  لیمکت  هدننک  نیمات 

هحفص 65) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6333765 حطس  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  تازیهجت و  هحفص 65)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم6333548 تامزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یدادعت  هحفص 77)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

دزمتسد6332113 تازیهجت و  اب  هارمه  هاگنامرد  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 39)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6332351 قاتا  قیرح  مالعاو  افطا  یتسدو  دنمشوه  متسیس  ارجا  هحفص 39)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6332382 ، هلپ یامن  قیرح ،  مالعا  یگتفرگ ، قرب  رطخ  ، یناشن شتآ  مئالع  هحفص 65)بسچرب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قیرح6333112 مالعا  هحفص 39)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6333427P/F: FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SUPPLIER: GENERAL MONITORS(39 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتعیرش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تخادرپ  تسویپ - ) لیاف  قبط  دادعت  تساوخرد و  تاصخشم   ) ECG هاگتسد یتایح و  مئالع  روتینام  یاه  یروسسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تروص 4 

1101093942000216 زاین :  هرامش 
یتعیرش ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

بط نیماهب  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIMED هدنزاس عجرم   U708M- 15 لدم رتم  یسکا  سلاپ  بورپ  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

- دش دهاوخ  عوجرم  تیفیک  مدع  تروص  رد  ( - تسویپ لیاف  قبط  دادعت  تاصخشم و   ) ECG هاگتسد یتایح و  مئالع  روتینام  یاه  یروسسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  زکرم -  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  ههام -  تروص 4  هب  تخادرپ 

7914964157 یتسپ :  دک  یمالسا ،  بالقنا  یارسداد  بنج  رصان  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350690-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350691-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط6333073 دادعت  تساوخرد و  تاصخشم   ) ECG هاگتسد یتایح و  مئالع  روتینام  یاه  یروسسکا 
ههام تروص 4  هب  تخادرپ  تسویپ - ) لیاف 

هحفص 88) سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یتراظن6332063 ناوخ و  کالپ  یکیفارت  هحفص 15)یاهنیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ6332546 کالپ  نیبرد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 77)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تروص تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ تسویپ - ) - ) تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دادعت   دادعت وو   تساوخرد   تساوخرد تاصخشم   تاصخشم  ) ) ECGECG هاگتسد   هاگتسد وو   یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام یاه   یاه یروسسکا   یروسسکا ناونع : : ناونع
ههام ههام   44

12 112 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6332382 ، هلپ یامن  قیرح ،  مالعا  یگتفرگ ، قرب  رطخ  ، یناشن شتآ  مئالع  هحفص 65)بسچرب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هرهچ6332441 صیخشت  اب  ددرت  تبث  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 20) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

6332200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100513 -whip chech safety cable تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000808 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 : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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 122122
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ریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحا

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17960/79 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/12/6  تعاس 13  تیاس  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 9 

راکتبا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333088 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10:00   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یضارا فرصت  بیرخت و  یزوس و  شتآ  زا  یریگولج  یعیبط و  عبانم  نایعا  هصرع و  زا  یرادهگن  تظافح و  تبقارم ، تشگ ، تایلمع  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاه تکرش  هب  یمجح  تروص  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  حطس  رد  قیرح  ءافطا  رما  رد  یراکمه  یلم و  عبانم 

اجان  یریگشیپ  سیلپ  ماظتنا  زکرم  زا  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یناسنا  یورین  نیمات  یتامدخ 
لایر  19.000.000.000 لک :  دروآرب 

هدهع هب  هصقانم  یهگآ  جرد  هنیزه  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  هدرپس 950.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب 

:: سردآ سردآ

07433334611 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.kohgiluye.frw.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یزوس   یزوس شتآ   شتآ زازا   یریگولج   یریگولج وو   یعیبط   یعیبط عبانم   عبانم نایعا   نایعا وو   هصرع   هصرع زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   تظافح   تظافح تبقارم ، ، تبقارم تشگ ، ، تشگ تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
قیرح قیرح ءافطا   ءافطا رما   رما ردرد   یراکمه   یراکمه وو   یلم   یلم عبانم   عبانم یضارا   یضارا فرصت   فرصت وو   بیرخت   بیرخت
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نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم  یتسویپ  مالعتسا  طیارش  قبط  ناتسا  بعش  روما  هرادا  تیاس  هب  طوبرم   FM200 قیرح افطا  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب رظن  دروم  لحم  رد  لیوحت  کناب و  ناسانشراک 

1101001064000125 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

کناب و ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ  مالعتسا  طیارش  قبط  ناتسا  بعش  روما  هرادا  تیاس  هب  طوبرم   FM200 قیرح افطا  لوسپک  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب رظن  دروم  لحم  رد  لیوحت 

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: 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

سا6332034 یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  هحفص 39)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دزمتسد6332113 تازیهجت و  اب  هارمه  هاگنامرد  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 39)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یسم6332200 یداه  سنج  قیرح  دض  قرب  هحفص 11)لباک  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6332347 ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  هحفص 39)لزان  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6332351 قاتا  قیرح  مالعاو  افطا  یتسدو  دنمشوه  متسیس  ارجا  هحفص 39)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6332382 ، هلپ یامن  قیرح ،  مالعا  یگتفرگ ، قرب  رطخ  ، یناشن شتآ  مئالع  هحفص 65)بسچرب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هژورپ6333033 لحمزا  دیدزاب  ناردنزام ( ناتسارسلباب  زکرم  ینف  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  دیرخ 
( دشاب یم  یمازلا 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دات دات دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش قبط   قبط ناتسا   ناتسا بعش   بعش روما   روما هرادا   هرادا تیاس   تیاس هبهب   طوبرم   طوبرم   FM200FM200 قیرح   قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع
کناب کناب رظن   رظن دروم   دروم لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   کناب   کناب ناسانشراک   ناسانشراک
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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

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

یعیبط6333088 عبانم  نایعا  هصرع و  زا  یرادهگن  تظافح و  تبقارم ، تشگ ، تایلمع  هژورپ  یراذگاو 
ءافطا رما  رد  یراکمه  یلم و  عبانم  یضارا  فرصت  بیرخت و  یزوس و  شتآ  زا  یریگولج  و 

قیرح

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6333112 مالعا  هحفص 39)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6333132 ءافطا  یارجا  نالعا و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 8)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سا6333173 یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  هحفص 39)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

طیارش6333381 قبط  ناتسا  بعش  روما  هرادا  تیاس  هب  طوبرم   FM200 قیرح افطا  لوسپک  ژراش 
کناب رظن  دروم  لحم  رد  لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ  مالعتسا 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

6333427P/F: FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SUPPLIER: GENERAL MONITORS(39 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6333506 ءافطا  متسیس  زیهجت  ارجا و  هحفص 39)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاصخشم6333630 قبط  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپ  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا 
تسویپ لیاف  ینف 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

کینورتکلا6332183 تظافح  هناماس  تازیهجت  تشادهگن  هحفص 77)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسارح6332660 کینورتکلا  تظافح  نیبرود  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6332725cgs یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هحفص 8)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

6333427P/F: FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SUPPLIER: GENERAL MONITORS(39 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدود6333545 هحفص 39)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " 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

زاین6333036 دروم  لیاسو  هیلک  هارمهب  تیروکس )  ) کیتاموتا یا  هشیش  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش رجفلاو  یادهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 1  ولیک  یبیرقت 1900  نزو  ریگدزد  ظافح  اب  هرجنپ  میرف  یدادعت  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091591000096 زاین :  هرامش 

رجفلاو یادهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هیمورا لیفورپ  هلول و   kg 2/355 رتم کی  نزو   m 6 لوط  mm 2 قرو تماخض  درون  مرگ  دالوف  یدالوف 408  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

هخاش 1,900 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135761147 یتسپ :  دک  زاریش ،  یرادنامرف  بنج  - رگدادما یادهش  نابایخ  - زاریش - سراف زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2931219-0713  ، 32331029-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32331029-071 :: 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

ههام6332343 تخادرپ 1  ولیک  یبیرقت 1900  نزو  ریگدزد  ظافح  اب  هرجنپ  میرف  یدادعت  هحفص 94)تخاس  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ههام ههام   11 تخادرپ   تخادرپ ولیک   ولیک   19001900 یبیرقت   یبیرقت نزو   نزو ریگدزد   ریگدزد ظافح   ظافح اباب   هرجنپ   هرجنپ میرف   میرف یدادعت   یدادعت تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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غالبجواس شرورپ  شزومآ و  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 09 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003968000012 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  نناک   EOS40B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361637169 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  یادهش  هچوک  یا -  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  درگتشه -  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44225860-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44222423-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp620/ram4/m.2 128/wifi تنیالک نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
avg to hdmi ریوصت یجورخ 

ucom سومدروبیک تس 
1101093733000507 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   K 710 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   WTA-00003 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  عون  تس  الاک :  مان 
تس 40 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   DLC-HD10H لدم نیبرود   HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هاوخکین 22165959  ینف :  ناوج 22166414  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  هیدات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یاضف6332022 هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دیرخ 10  یلخاد -  یاضف  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دیرخ 10 
یتسویپ یاهلیاف  تاصخشم  ساسارب  ینوریب 

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6332051( اه حرط  یارجا  نیبرود ( بصن  هحفص 77)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6332063 ناوخ و  کالپ  یکیفارت  هحفص 15)یاهنیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یساکع6332106 هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

ucomucom  سومدروبیک سومدروبیک تستس     avg to hdmiavg to hdmi ریوصت   ریوصت یجورخ   یجورخ -- -- hp620/ram4/m.2  128/wifihp620/ram4/m.2  128/wifi تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6332274، میس یب  هکبش  هتسبرادم ، یاه  نیبرود  هکبش  تخاسریز  ضیوعت  زاین و  دروم  حلاصم  هیهت 
دراوم ریاس  قرب و  یاه  لباک  هکبش ، یشک  لباک 

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6332303 رادم  هحفص 77)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسارح6332660 کینورتکلا  تظافح  نیبرود  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6332681 یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس   ، هحفص 21)تاریمعت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریواصت6332773 طبض  هاگتسد  - هتسب رادم  هحفص 77)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6332922 رادم  نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هحفص 21)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم6332963 هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 77)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تس6333151  avg to hdmi ریوصت یجورخ  -- hp620/ram4/m.2 128/wifi تنیالک نیت 
ucom سومدروبیک

هحفص 21) نیبرود  ( نیبرود

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

6333194( تسویپ تسیل  حرش  هب   ) پات پلو  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 77)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6333231 رادم  هحفص 77)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طسوت6333461 تسویپ  لودج  ، تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبروددشابیم  هباشمدک  ناریا 
دسرب IT دحاو ناسانشراک  دات  هب.ددرگاضماورهم  لیمکت  هدننک  نیمات 

هحفص 65) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6333548 تامزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یدادعت  هحفص 77)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6333765 حطس  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  تازیهجت و  هحفص 65)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53/139/042 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332185 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

SE-3140810366_PB یاضاقت تاعالطا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبقرط 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 08 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TAPE هاگتسد کی  هاگتسد SAN STORAGE و  کی  لمح  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050352000088 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هبقرط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LTO4 Ultrium 1/6TB RW Data Tape لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

یدازآ هط  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   AX4-5F SAN STORAGE لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9351947146 یتسپ :  دک  هبقرط ،  یرادرهش  ملعم -  راولب  هبقرط -  رهش  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222213-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222626-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

TAPETAPE  هاگتسد هاگتسد کیکی   وو     SAN STORAGESAN STORAGE  هاگتسد هاگتسد کیکی   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 128 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6kvgv7z7lbv5x?user=37505&ntc=6332185
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6332185?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s493pf6wcjwvf?user=37505&ntc=6332294
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6332294?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرل ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا اب  الاک  نتشادن  تقباطم  تروص  رد  تسا  رظن  دروم  تسویپ  مالعتسا  قباطم  دیرخ  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یم  هداد  تدوع  سانجا  تسویپ 
1101005155000015 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   RP-KDRIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 89 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرل  دادما  هتیمک  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تسا ، رظن  دروم  تسویپ  مالعتسا  قباطم  دیرخ  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعب  تدوع  هنیزه  دشابن  مالعتسا  تسیل  قباطم  یلاسرا  سانجا  تروص  رد 

6818618734 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  لته  یوربور  نیرگ  نابایخ  یتعیرش -  نابایخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33312883-066  ، 33312983-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312983-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/9063 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولسع کی  تیاس  یزاس  هریخذ  یاهرابنا  هب  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مهن  هاگشیالاپ  یدیلوت  درگوگ  لمح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  121/000/000 درورب : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 12 مهن  هاگشیالالپ  سراپ -  یز  / رنا هژیو  هقطنم  تیاس 2  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

3797-077314637819 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 130130

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ یاهرابنا   یاهرابنا هبهب   درگوگ   درگوگ لمح   لمح ناونع : : ناونع 131131

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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هوانگ هنایاپ   ) بآ نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000181 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکرب زمره  رمیلپ  هدننک  هضرع  عجرم   B.T.C یتراجت مان  بآ  یزاس  هریخذ  دربراک  یدومع   Lit 10000 ینلیتا یلپ  نزخم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/24 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: 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

تاعالطا6332185 یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 97)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6332294TAPE هاگتسد کی  هاگتسد SAN STORAGE و  کی  لمح  هحفص 97)دیرخ و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6332359 زاس  هریخذ  متسیس  تاعطق  هحفص 97)هعومجم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6332518 هریخذ  یاهرابنا  هب  درگوگ  هحفص 97)لمح  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6333621( هوانگ هنایاپ   ) بآ هحفص 97)نزخم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( هوانگ هوانگ هنایاپ   هنایاپ  ) ) بآبآ نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 132132

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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6332221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  تاداهنشیپ   . دشاب یم  تسویپ  ریوصت  قبط  زاین  دروم  یالاک   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  روسنس )  ) 0130081 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تس  ویپ  هناگادج 

1101093985010319 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   GR100 لدم ردروکر  اب  ییولبات  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تس  ویپ  هناگادج  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشاب یم  تسویپ  ریوصت  قبط  زاین  دروم  یالاک   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  روسنس )  ) 0130081 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

رس6332221 هس  زوه  پمپ  روتکناک  یکیرتکلا -  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  ییولبات -  رتم  هحفص 101)یتلوم  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رسرس هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ییولبات -  -  ییولبات رتم   رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 128 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cjkk6mh33lbfz?user=37505&ntc=6332221
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6332221?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
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هاشنامرک یا  هقطنم  قرب   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  رورس  کسیددراه  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ 

1101001132000449 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بیطخ یمالس  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   in 20 هچراپکی رتویپماک  کسیددراه  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PVD-0154088-TA :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش پاچ  زا  دعب  زور  ات 7  یهگآ  لوا  تبون  پاچ  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ERP متسیس یارب  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

باسح هب  دانسا  دیرخ  غلبم  لایر -  دانسا 1.000.000 تفایرد  تهج  یزیراو  شیف  غلبم  لایر -  هصقانم 900,000,000  رد  تکرش  همانتنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هسانش   ) .ددرگ زیراو  زیراو 02010012105364100  هسانش  یابش IR650180000000000518057200 و  هرامش  هب  زیربت  یمیشورتپ  مانب  تراجت  کناب 

( .دش دهاوخن  ماجنا  زیراو  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  دیق  امتح 

دحاو یزکرم ، نامتخاس  زیربت ،  یمیشورتپ  عمتجم  یصاصتخا  هداج  یرکاب ،  دیهش  هاردازآ  رتمولیک 3  ییاسکدیهش ،  نابوتا  یاهتنا  زیربت ،  یتسپ : سردآ   :: سردآ سردآ
قاتا 109 تاکرادت ،

04134282604 :: نفلت :: WWW.TPCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ei1.PROC@TPCO.IRسکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم کالم   کالم وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- هناماس هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ربرب   رورس   رورس کسیددراه   کسیددراه ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ یصوصخ   یصوصخ

134134

ERPERP  متسیس متسیس یارب   یارب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 128 ھحفص 102 
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نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دامرف  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  افطل  .تسویپ  تاصخشماب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000107000073 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518788161 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  روشحلس  یرتم  نازابناج 18  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34229844-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222630-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم تعاسات 19عبنم  - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش هصقانم  ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارواون نازاس - یور  دورجیا - تلوولیک  طخ 63  ثادحا  تازیهجت و  نیمات  تایلمع  یراذگاو 

لانیجروا رورس  هاگتسد  ود  بصن  نیمات و  تایلمع  یراذگاو 
ناجنز یاه  تسپرد   UPVC هرادج ود  یاه  هرجنپ  برد و  بصن  تخاس و  نیمات و  تایلمع  یراذگاو 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت تکرشنفلت تاصقانم  یناسر  عالطا  هاگیاپ   http://iets.Mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو
الطا هاگیاپ   http//tender.tavanir.org.ir ریناوت

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه.دامرف   هنیزه.دامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هبهب   افطل   افطل .تسویپ   .تسویپ تاصخشماب   تاصخشماب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع تلوولیک - - تلوولیک طخطخ  6363   ثادحا   ثادحا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع 33 ناونع : : ناونع
هرجنپ هرجنپ وو   برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع لانیجروا - - لانیجروا

137137

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

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

زا 128 ھحفص 103 
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاغآهرامش مود  تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تشاد دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  ات 10  هدش و 

زور تسایس   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  هصقانم  ناونع   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Sensor for mud logging unit messure

P/F mud logging unit messure instruments
DL380 رورس

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  قاتا 107   - B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ
061-34148580 سامت 34148569 -  هرامش  تاصقانم - 

34148569-06134148580 :: نفلت :: http://sapp.ir/nidc_pr www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6333573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمع لوط  الاب و  تیفیک  اب  یدنله  گنر -  زبس  یرتیل ، یرتویپماک 4  تازیهجت  رورس و  قاتا  صوصخم   FE36 یناشنشتآ لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاب

1101090469000007 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 : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصا تیفیک   :: 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

Sensor for mud logging unit messure P/F mud logging unit messure instrumentsSensor for mud logging unit messure P/F mud logging unit messure instruments لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع 33 ناونع : : ناونع
DL380DL380 رورس   رورس

138138

یرتیل یرتیل   44 یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم   FE36FE36 یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 139139
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نامرک نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001237000066 زاین :  هرامش 

نامرک نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دانسا  حرش  ساسا  رب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ دانسا  ساسا  رب  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617969999 یتسپ :  دک  نامرک ،  نهآ  هار  لک  هرادا  سراف - جیلخ  راولب  نارهت - هداج  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31214295-034  ، 31214206-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32153530-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO C9200 L-24T چیئوس لوژام  رواپ  ددع  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000608 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-C45-1400AC لدم  W 1200 ناوت رورس  هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس ینف  ناسانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  یتناراگ  - وین  - دنبکآ و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22164087-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

CISCO C9200  L-24TCISCO C9200  L-24T چیئوس   چیئوس لوژام   لوژام رواپ   رواپ ددع   ددع 66 ناونع : : ناونع 141141
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هباشم6332031 دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  رورس  کسیددراه  ددع  دیرخ 6 
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و 

هحفص 101) رورس  ( رورس

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

سا6332034 یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  هحفص 39)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6332122ERP متسیس یارب  رورس  هحفص 101)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6332351 قاتا  قیرح  مالعاو  افطا  یتسدو  دنمشوه  متسیس  ارجا  هحفص 39)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6332444 هنایار  یشزادرپ  تازیهجت  یتناراگ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب6332570 لاسرا  هنیزه.دامرف  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  افطل  .تسویپ  تاصخشماب  رورس  دیرخ 
دشابیم هدنشورف  هدهع 

هحفص 101) رورس  ( رورس

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

6332847- تلوولیک طخ 63  ثادحا  تازیهجت و  نیمات  تایلمع  یراذگاو  لماش  هصقانم  ناونع  3
برد و بصن  تخاس و  نیمات و  تایلمع  لانیجروا - رورس  هاگتسد  ود  بصن  نیمات و  تایلمع 

هرجنپ

هحفص 101) رورس  ( رورس

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

6333133Sensor for mud logging unit messure P/F mud logging لماش هصقانم  ناونع  3
DL380 رورس  unit messure instruments

هحفص 101) رورس  ( رورس

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

سا6333173 یپ  وی  رورس و  قاتا  قیرح  مالعا  هحفص 39)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6333336 هحفص 50)دراه  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتیل6333573 یرتویپماک 4  تازیهجت  رورس و  قاتا  صوصخم   FE36 یناشن شتآ  هحفص 101)لوسپک  رورس  ( رورس

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

تاصخشم6333630 قبط  ناجنز  یجدیه  میکح  کینیلک  یلپ  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا 
تسویپ لیاف  ینف 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6333665G10 رورس هحفص 101)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6333685CISCO C9200 L-24T چیئوس لوژام  رواپ  ددع  هحفص 101)6 رورس  ( رورس
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6332463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راشف روسنس  نیمأت  ناونع : 

14014156 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462239 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/16هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکناک هارمهب  تیعقوم  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف روسنس   روسنس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 142142

روتکناک روتکناک هارمهب   هارمهب تیعقوم   تیعقوم روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143
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نادابآ قرب  یورین  دیلوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/12/14هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیلپمس رتم   PH روسنس لباک  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

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/12/10هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتیمسنارت نشیزوپ   ) ولاو لرتنک  ناکم  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیلپمس گنیلپمس رتم   رتم   PHPH  روسنس روسنس لباک   لباک ناونع : : ناونع 144144

(( رتیمسنارت رتیمسنارت نشیزوپ   نشیزوپ  ) ) ولاو ولاو لرتنک   لرتنک ناکم   ناکم روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 145145
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نادابآ قرب  یورین  دیلوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AEPG-110-1401-22 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/12/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACC یاه نف  هربیو  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155082 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرزیل تفاسم  روسنس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/09 نایاپ :  خیرات 

:: 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

ACCACC  یاه یاه نفنف   هربیو   هربیو روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 146146

یرزیل یرزیل تفاسم   تفاسم روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 147147
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ناتسرل ناتسا  یسانشاوه  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 10 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشاوه ینف  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003380000027 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شخبرون زانهم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب   mm 25 تماخض یدالوف   6x19+IWRC لسکب میس  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

یدسا هللا  یجن  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   N100 لدم مرگ  بسچ  یفاحص  عون   21x30 cm داعبا گرب  عیاقو 100  تبث  یرادا  رتفد  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یدمحا نیسح  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  تخود  هت  یفاحص  عون  یروگنیلاگ  دلج  عون   25x35 cm زیاس گرب  گرب 200  دادعت  عیاقو  تبث  یرادا  رتفد  الاک :  مان 

ددع 192 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

راگن ایرد  اوه  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   VAISALA یتراجت مان   HMP155 لدم اوه  تبوطر  روسنس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
تینیمولیا ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   LAMBRECHT یتراجت مان  گرب  هتسب 380  لدم 1603  راگن  باتفآ  ذغاک  الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  رد  تاحیضوت  ریاس  دشاب  تسویپ  تسیل  تاصخشم  ربارب  یتسیاب  الاک  رادقم  الاک و  عوندشاب  یم  هباشم  یباختنا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

6814113311 یتسپ :  دک  یدربراک ،  یسانشاوه  تاقیقحت  زکرم  ناتسزوخ  هداج  هد  رتمولیک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4200965-0661  ، 33409292-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33402228-066 :: 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

کشخ6331958 لاصتا  رپمآ و  دنمشوه 20   wifi هحفص 50)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقاتا6331966 یتکاد و  تبوطر  امد و  روسنس  راشف - فالتخا  رتیمسنارت  - نبرک دیسکا  ید  هحفص 32)رتیمسنارت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یسانشاوه یسانشاوه ینف   ینف مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رس6332221 هس  زوه  پمپ  روتکناک  یکیرتکلا -  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  ییولبات -  رتم  هحفص 101)یتلوم  ردروکر  ( ردروکر

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

راشف6332463 روسنس  هحفص 107)نیمأت  روسنس  ( روسنس

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

روتکناک6332522 هارمهب  تیعقوم  روسنس  هحفص 107)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

گنیلپمس6332642 رتم   PH روسنس هحفص 107)لباک  روسنس  ( روسنس

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

6332645( رتیمسنارت نشیزوپ   ) ولاو لرتنک  ناکم  هحفص 107)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6332829ACC یاه نف  هربیو  هحفص 107)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل6332895 تفاسم  هحفص 107)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یسانشاوه6333309 ینف  مالقا  هحفص 107)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

6333427P/F: FIRE & GAS DETECTION SYSTEM SUPPLIER: GENERAL MONITORS(39 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادابآ قرب  یورین  دیلوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AEPG-101-1401-15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 14-12-1401 عورش 06-12-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  گنیدولنآ - دیسا  پمپ  یجورخ  راشف  چیئوس  رشرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیدولنآ گنیدولنآ دیسا   دیسا پمپ   پمپ یجورخ   یجورخ راشف   راشف چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 149149
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140749 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس روتکلس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/12/14 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

142175 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوسورکیم یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/12/14 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس روتکلس   روتکلس ناونع : : ناونع 150150

چیئوسورکیم چیئوسورکیم ناونع : : ناونع 151151
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نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6332986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس لوژام  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000183 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم  SAN عون  SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 152152
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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 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس مالقا  /01007428 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000829 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  HAMON هدنزاس عجرم   MURPHY ATEX یتراجت مان   ss.22 لدم تفش  روحم  شزرل  لرتنک  دربراک  نک  کنخ  جرب  یکینورتکلا  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

لوناریا تفن  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 52 دادعت : 

1402/01/14 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  ظیارش  افظل "  :: 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کشخ6331958 لاصتا  رپمآ و  دنمشوه 20   wifi هحفص 50)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کناب6332190 رواپ  رژراش  باه -  تروپ -  هکبش 4   KVM چیئوس یرومم -  هحفص 50)شلف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتینام6332205 چیئوس -  هنایار -  کر  کر -  هحفص 50)نف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6332369ws- لدم وکسیس  چیئوس  ددع  لدم ws-c2960g-48tc-l و 1  وکسیس  چیئوس  ددع   2
.یرتم هس   cat6 هکبش دروک  چپ  ددع  c2960g-24tc-l و 20 

هحفص 50) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گنیدولنآ6332696 دیسا  پمپ  یجورخ  راشف  چیئوس  هحفص 111)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

6332807 - تسویپ قبط  هکبش 16  kvm هحفص 50)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6332888 هحفص 111)روتکلس  چیئوس  ( چیئوس

چیئوس چیئوس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 153153
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 111)چیئوسورکیم6332919 چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس6332986 لوژام  هحفص 111)چیئوس و  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6333148 تازیهجت  هحفص 50)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6333540 هحفص 111)مالقا  چیئوس  ( چیئوس

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

6333685CISCO C9200 L-24T چیئوس لوژام  رواپ  ددع  هحفص 101)6 رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

تسویپ6331995 تاصخشم  قبط  هکبش  هحفص 50)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس6332365 اتید  هکبش  هحفص 50)لدبم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6332807 - تسویپ قبط  هکبش 16  kvm هحفص 50)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6333205 تسیل  قبط  هکبش  هحفص 50)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نمهب هورگ  هب  هتسباو  لزید  نمهب  یزاسوردوخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

05 :: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  زور  تدم 7  هب  هزور  همه  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هصقانم دانسا  تفایرد  لحم و  زا  دیدزاب  تهج  یرادا 

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  ناونع  رد 2  مالقا  زا  یهجوت  لباق  دادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتینام و ...  لیرزوه ، تناردیه ، لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت  - 

 ..... باتامرگ لماش  یشیامرگ  تازیهجت  - 

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  رشن  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لزید نمهب  تکرش  مهد  تمکح  یبونج  یانیس  نبا  نابایخ  زربلا  یتعنص  رهش  نیوزق  رد  عقاو  هناخراک  سردآ  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم و  زا  دیدزاب   :: سردآ سردآ
( دیرخ دحاو  )

02832227389 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  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   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگبار لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  اب   LS24RF620HHCHD لدم چنیا  ماس 24  روتینام 

1101004815000135 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دربهار نما  هکبش  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سیورس  ماس   SAMSUNG یتراجت مان   LS22F355HN لدم  inch 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگبار لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  اب   LS24RF620HHCHD لدم چنیا  ماس 24  روتینام 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باتامرگ باتامرگ لماش   لماش یشیامرگ   یشیامرگ تازیهجت   تازیهجت روتینام   - - روتینام لیرزوه ، ، لیرزوه تناردیه ، ، تناردیه لماش   لماش یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ لماش   لماش ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع 154154

ناگبار ناگبار لاسرا   لاسرا وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     LS24RF620HHCHDLS24RF620HHCHD  لدم لدم چنیا   چنیا ماس  2424   ماس روتینام   روتینام دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6332699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تسویپ 2  مرف  تاصخشم  اب  یرادا  رتویپماک  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع چنیا 3  22 زیاس  GDM-22JN لدم سالپ  یج  روتینام  -2

1101004201000028 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع تسویپ 2  مرف  تاصخشم  اب  یرادا  رتویپماک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع چنیا 3  22 زیاس  GDM-22JN لدم سالپ  یج  روتینام  -2

.دشاب هلغ  هرادا  ینف  سدنهم  دات  دروم  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  الاک  -3
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  -4

9418986984 یتسپ :  دک  راب ،  نادیم  یبونج  علض  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32741538-058  ، 32741706-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32741702-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع چنیا  33 چنیا   2222 زیاس زیاس روتینام   روتینام -- 22 یرادا   یرادا رتویپماک   رتویپماک -- 11 ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یا  هقطنم  قرب   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6332957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس 

1101001132000450 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM275 LN لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 27  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000254 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

GDM275 LNGDM275 LN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 158158
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یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ادهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  رد  ینف  تاصخشم  قبط  یکشزپ  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091199000039 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ءادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  داگراساپ  تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 US لدم یکشزپ  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

MEDICAL ECONET
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تساوخرد  تسیل  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب ) هن   ) هاگنامرد برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باینب سدنهم   09163407523 اب یگنهامه  تهج  دشابیم - 

6461193738 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  تشپ  رصعیلو  راولب  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42259400-061  ، 43259400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43259400-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب   LED GPLUS 22” GDM-225LN روتینام دیرخ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003618000008 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918936314 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  درادناتسا  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32345623-017  ، 32480501-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480512-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ردرد   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159

یتناراگ یتناراگ اباب     LED GPLUS 22 ”  LED GPLUS 22 ”  GDM-225LNGDM-225LN  روتینام روتینام دیرخ   دیرخ .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 160160
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نانمس ناتسا  کرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب تسویپ  تسیل  هباشم  تسیابیم  تاعطق  یمامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003964000002 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هژاریت تراجت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  رادقم   PVC شکور سنج   IP-CU6P لدم  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 100 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

دیش ههاس  هدننک  هضرع  عجرم   0104L4 لدم هنایار   CPU لماک نف  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
کینورتکلا نیشرپ  ناروآون  یتعنص  یدیلوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   W 300 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

این ینسحم  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   Apacer یتراجت مان   4GB تیفرظ  DDR4 لدم هنایار  هعطق  مر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZS-LED32Z-4K لدم  in 32 زیاس یتعنص  هنایار  روتینام  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ  نما  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   DRX-S70U لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف و  دحاو  نفلت 33330359  هرامش  اب  لاوس  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535158111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  کرمگ  ناغماد ،  هداج  رتمولیک 5  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3330359-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3330349-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم -- هنایار هنایار   CPUCPU  لماک لماک نفنف    - - هنایار هنایار سیک   سیک  - - UTP CAT6UTP CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک - - inin   2222 زیاس   زیاس هنایار   هنایار روتینام   روتینام 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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ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضما رهم و  اب  روتکاف  شیپ  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  تسویپ - یاضاقت  تسیل  قبط  متیآ  هس  رنکسا / روتینام و  رتویپماک , سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا 

1101094546000703 زاین :  هرامش 
ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کاندرهاط امه  هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   FUJITSU یتراجت مان   FI6130 لدم یا  هفرح  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هوحن.دشاب  یم  یمازلا  عجرم  دیرخ  تساوخرد  هرامش  زاین و  هرامش  اب  ءاضما  رهم و  اب  لیابوم  هرامش  ینف و  داهنشیپ  وروتکاف  شیپ  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  لیوحت  ناکم  و 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا وو   روتینام   روتینام رتویپماک , , رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 162162
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ و تسیل  تاصخشم و  اب   ( هاگتسد هراکراهچ 2  رگپاچ   - هاگتسد 3 روتینام 4  هاگتسد 2 -   4 هنایار لماک  سیک  - 1  ) هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  اهالاکدک 

1101001022002596 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   PARS لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هداز یفرع  داجس  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MFP M426FDN لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  تهج.دوش  هیهت  تسویپ  ریوصت  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  زاین  ، دشاب یم  یمازلا  ریداقم  تسرهف  لیمکت  اضما و  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  شنم 05136098888  نوهآ  یاقآ  طوبرم  سانشراک 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل وو   تاصخشم   تاصخشم اباب    ( ( هاگتسد هاگتسد   22 هراکراهچ   هراکراهچ رگپاچ   رگپاچ  - - هاگتسد  33 هاگتسد   44 روتینام   روتینام  -  - 22 هاگتسد   هاگتسد   44 هنایار هنایار لماک   لماک سیک   سیک - - 11  ) ) هیهت هیهت ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهالاکدک   اهالاکدک

163163
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  تساوخرد  دامن  تبث  تمیق  دیرادار  روتینام  رگا  یمارگ  هدننک  نیمات   )) دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم   22gdm-225ln سالپ یج  روتینام 

1101001051000330 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سالپ یج  یناریا  روتینام  رکشت  دوش  هداد  تمیق  ندوب  دوجوم  تروص  رد  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یرون6332048 لانگیس  تفایرد  لاقتنا و  هحفص 32)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6332123 روتینام  - لیرزوه ، تناردیه ، لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت  دیرخ  لماش  ناونع   2
باتامرگ لماش  یشیامرگ 

هحفص 115) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6332205 چیئوس -  هنایار -  کر  کر -  هحفص 50)نف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتناراگ6332592 اب   LS24RF620HHCHD لدم چنیا  ماس 24  روتینام  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
ناگبار لاسرا  ربتعم و 

هحفص 115) روتینام  ( روتینام

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

ددع6332699 چنیا 3  22 زیاس روتینام  یرادا 2- رتویپماک  هحفص 115)1- روتینام  ( روتینام

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

روتینام6332957 هحفص 115)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6333020GDM275 LN لدم سالپ  یج  چنیا  روتینام 27  ددع  هحفص 115)4  روتینام  ( روتینام

سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط6333073 دادعت  تساوخرد و  تاصخشم   ) ECG هاگتسد یتایح و  مئالع  روتینام  یاه  یروسسکا 
ههام تروص 4  هب  تخادرپ  تسویپ - ) لیاف 

هحفص 88) سسکا  ( سسکا

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

تسویپ6333197 تسیل  رد  ینف  تاصخشم  قبط  یکشزپ  روتینام  هحفص 115)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یتناراگ6333247 اب   LED GPLUS 22” GDM-225LN روتینام دیرخ  .دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 115)ناریا  روتینام  ( روتینام

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

6333453- هنایار  CPU لماک نف   - هنایار سیک   - UTP CAT6 هکبش لباک  - in 22 زیاس هنایار  روتینام 
هنایار هیذغت  عبنم 

هحفص 115) روتینام  ( روتینام

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

رنکسا6333520 روتینام و  رتویپماک , هحفص 115)سیک  روتینام  ( روتینام

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

اب6333662  ( هاگتسد هراکراهچ 2  رگپاچ   - هاگتسد 3 روتینام 4  هاگتسد 2 -   4 هنایار لماک  سیک  - 1  ) هیهت
دشاب یم  هباشم  اهالاکدک  تسویپ و  تسیل  تاصخشم و 

هحفص 115) روتینام  ( روتینام

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

سالپ6333698 یج  روتینام  هاگتسد  هحفص 115)کی  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاضف6332022 هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دیرخ 10  یلخاد -  یاضف  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دیرخ 10 
یتسویپ یاهلیاف  تاصخشم  ساسارب  ینوریب 

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6332274، میس یب  هکبش  هتسبرادم ، یاه  نیبرود  هکبش  تخاسریز  ضیوعت  زاین و  دروم  حلاصم  هیهت 
دراوم ریاس  قرب و  یاه  لباک  هکبش ، یشک  لباک 

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6332681 یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس   ، هحفص 21)تاریمعت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طسوت6333461 تسویپ  لودج  ، تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبروددشابیم  هباشمدک  ناریا 
دسرب IT دحاو ناسانشراک  دات  هب.ددرگاضماورهم  لیمکت  هدننک  نیمات 

هحفص 65) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 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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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6333805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 25000 یس یس  مین  بیرخت  دوخ  گنرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585001089 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دیرو ای  اوا  یس  یس  مین  بیرخت  دوخ  گنرس  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تدم  دنلب  فرصم  خیرات  یاراد  دشاب +  یم  هزور  تسیب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5234111-0834  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامزاس6332073 عماج  رازفا  مرن  هحفص 25)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6332194MA و G&D یزیمور رتروس  هاگتسد  یرازفا 931  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6332600map next wave هحفص 25)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6333105 مرن  هارمه  هب  لاتیجید  هحفص 25)میسیب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6333154wendia pobG6 رازبا ناربراک  سنسیال  ددع  هحفص 25)دیرخ 30  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاس6333417 ود  تدم  هب  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 25)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6333539(ios )pwa دیوردنا و نشیکیلپا  اب  بو  تحت  یهافر  عماج  هحفص 25)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6333666d-soc بو تحت  رازفا  مرن  هحفص 25)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

بیرخت بیرخت دوخ   دوخ گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یم6333679 هباشم  دک  تسویپ  تاصخشم  قبط  رفن  یارب 100  یاکسارپساک  سوریو  یتنآ  سنسیال 
دشاب

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بیرخت6333805 دوخ  هحفص 124)گنرس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

هطوبرم6332477 تازیهجت  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 15)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم6332659 تازیهجت  ریاس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6333147 تازیهجت  ریاس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  هناماس  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6333162 تراظن  هحفص 77)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6333765 حطس  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  تازیهجت و  هحفص 65)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6333178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

optoma x400 lve روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000372 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  تمیق  تساوخرد  قبط  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یهاگشناد  داهج  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 12 -  ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6333498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...وروتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش 

1101005336000093 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  دحاو  یروانف  ملع و  کراپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   50PQ30R لدم  in 50 زیاس امسالپ  نویزیولت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

...وروتکژورپ وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش 

6715664494 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هچوک  نمهب  هار 22  هس  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31031-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31031-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

optoma x400  lveoptoma x400  lve روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 166166
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