
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 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 دنفسا   دنفسا   99 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   330هکس , 000 , 000330 , 000 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما433,370433,370رالد تاراما مهرد   ,139مهرد 0 10139, 0 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   298هکس ,000 , 000298 ,000 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس389,900389,900رالد سیئوس کنارف   617,200617,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 181هکس ,800 , 000181 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   426رالد ,900426 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   155,600155,600لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,117هکس 000 , 0001 17, 000 , وروی000 ژورن549,740549,740وروی ژورن نورک   56نورک ,50056 ,500

رایع رایع   1818 یالط   28,028یالط ,00028 ,028 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ629,320629,320دنوپ نپاژ نینی   دصکی   432دصکی ,900432 ,900

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
((3838))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 134134))
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 14  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 52

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 79

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( 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 7  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 27  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 9  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 137

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نورام یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   دانساهرامش رد  یدنب  نامز  قبط   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  رشن  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  ناونع  رد 4  لیذ  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروم یلخاد  ناگدننک  دیلوت   ) PLATE GASKET FKM (VITON),P/F" HISAKA"PLATE,HEATEXCHANGER 284-MODEL:UX-996-KNUPL - 

( دنشابیم دات 
لحم رد  گیفناک  بصن و  هارمه  هب  دیدجت  لایرتم  هیلک  اب  رلرتنک  وکسیس  دنرب Cisco و   Outdoor یاف یاو  تازیهجت  - 

یهاگراک تالآرازبا  - 
FLANGE W.N. RTJ TYPE - 

دش دهاوخ  مالعا  یلام  تاکاپ  تفایرد  ماگنه  تکرش  همان  یفرعم  هئارا  یازا  رد  ابقاعتم  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  لیمیا   subject رد اضاقت  هرامش  رکذ 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: MPC.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

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هلمج  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343313 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  طیارش و  ساسا  رب  ار  دوخ  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/200/500/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما دحاو  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  یهلا   ، دیهش نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  دیهش  نابایخ  نارهت  سردآ  : فلا تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

021-88905324-0211456 :: 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

یاف یاف یاو   یاو تازیهجت   تازیهجت  -  - PLATE GASKET FKM (VITON) ,P/F" HISAKA"PLATE,HEATEXCHANGERPLATE GASKET FKM (VITON) ,P/F" HISAKA"PLATE,HEATEXCHANGER لماش   لماش ناونع   ناونع   44 ناونع : : ناونع
FLANGE W.N. RTJ TYPEFLANGE W.N. RTJ TYPE یهاگراک -  -  یهاگراک تالآرازبا   تالآرازبا - - OutdoorOutdoor

11

هژورپ هژورپ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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سابعردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004916000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343403 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک )  طیلب  سوبوتا (  ناگوان  هیارک  تخادرپ  تفایرد و  دنمشوه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سابعردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

 ( تراک طیلب  سوبوتا (  ناگوان  هیارک  تخادرپ  تفایرد و  دنمشوه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راب و لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  سدقم  عافد  راولب  سابعردنب   ، 7919693135 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سابعردنب یرادرهش  رفاسم 

:: 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  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ یاهدنیآرف  یزاس  هدایپ  یحارط و  , هرواشم تامدخ  هیارا  هژورپ  ماجنا  تهج  نارواشم  یفیک  یبایزرا  هب  تبسن  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یتعنص  یاهکرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  MIS ینابیتشپ هعسوت و  راد و  همانسانش 

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

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

88969737-02141934-02188761038 :: نفلت :: -Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tehraniec.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیلب طیلب سوبوتا (  (  سوبوتا ناگوان   ناگوان هیارک   هیارک تخادرپ   تخادرپ وو   تفایرد   تفایرد دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
 ( ( تراک تراک

33

یزاس یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ,, هرواشم هرواشم تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا تهج   تهج نارواشم   نارواشم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا هبهب   تبسن   تبسن هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دنیآرف دنیآرف

44
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون 

1401/12/09 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

25  / ع / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد هاگتسد  دادعت 200  دنبکآ  ون و  یکناب  کسویک  هاگتسد  دادعت 500  شزومآ  یتناراگ و  یزادنا ،  هار  بصن و  یزاس ،  هچیرد  لمح ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقحلم هارمه  هب  هیاپ  ای  راوید  یور  بصن  لباق  کسویک  ینیم  تاقحلم  هارمه  هب  هیاپ  ای  راوید  یور  بصن  لباق  کسویک  ینیم  هاگتسد  هچیرد TTW و 300 

یکناب  یاه  کسویک  دودحمان  دادعت  ینابیتشپ  ناکما  اب  گنیروتینام  رلرتنک و  کسویک  یزکرم  یرازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   15/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/000/000 دیرخ : 

ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ  هقبط  یزکرم  نامتخاس  کالپ 247  ابمومول  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا -  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت -   :: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001093000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش ات  خروم 1401/12/9  تعاس 8  زا   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناناوج یایند   :: عبنم تعاس 10عبنم ات  خروم 1401/12/13  تعاس 8  زا   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344101 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا نابز  نوناک  طخ  رب  یاه  سالک  یرازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02188822042 :: 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

ونون یکناب   یکناب کسویک   کسویک هاگتسد   هاگتسد   500500 دادعت   دادعت شزومآ   شزومآ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس ،  ،  یزاس هچیرد   هچیرد لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 55

ناریا ناریا نابز   نابز نوناک   نوناک طخطخ   ربرب   یاه   یاه سالک   سالک یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 66
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001402000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1402/01/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344150 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دادما  مایپ  زکرم  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  ینف و  تامدخ  نیکرتشم و  هب  ییوگخساپ  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 68.838.587.430 

لایر نیمضت 3.441.929.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

02634187144 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: 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

نامزاس6344298 یاهوردوخ  یور  رب  فیط  رگلیلحت  هناماس  یزادنا 3  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تیگ6344768 هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  هیلخت ،  لمح ، یریگراب ، تخاس ،  دیرخ ، یراذگاو 
ددرت

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دادما دادما مایپ   مایپ زکرم   زکرم هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ وو   نیکرتشم   نیکرتشم هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 77
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007008000515 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343348 :: هرازه هرازه :: 1401/12/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک  ناتسا  حطس  یاه  هاچ  یرتموئدیو  هاچ و  نورد  زا  هدرک  طوقس  یاهروانش  ندروآ  نوریبدیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاسیسات هتسر  یاراد  یتامدخ  ای  تازیهجت  تاسیسات  ای  ورین  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ددرگ  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  سپسو  هدش  لاتیجید  یاضما  رهم و  رگ  هصقانم  طسوت  یتسیاب  تسا  هدش  صخشم  راذگ  هصقانم  طسوت  هک  یدانسا  یمامت 

15,392,520,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   769,626,000 نیمضت :  غلبم 

ناتسا یافبآ  اهدادرارق  رتفد  لیوحت  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  کی  دیابزین  همان  تنامض  لصا  هناماس ،  رد  همان  تنامض  یراذگ  راب  نمض  نیمضت :  تاحیضوت 
ددرگ  هاشنامرک 

08:00 تعاس : 1402/03/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالضاف بآ و  تکرش  ناتسلگ  هارراهچ  هب  هدیسرن  یماما  یفطصم  راولب  هاشنامرک   ، 6714753583 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک ناتسا 

:: 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

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

لوا تبون  هداس  یا -  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/12/24: خیرات تعاس 18  هبنش  راهچ  زور  ات 

زورما دادیور   :: عبنم زورعبنم تعاس 18  ات  تاداهنشیپ  هئارا  تلهم   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1402/01/16 هبنشراهچ 

6343587 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 12  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1402/01/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1402/01/20

هناماس قیرط  زا  ار  ناوخارف 2001092678000074  هرامش  هب  هصقانم ) دانسا  تاصخشم  قبط   ) ریرب دیرخ  دیرخ 2072801279  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

لایر راک 570/000/000  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88969737: مان تبث  رتفد   021-41934: سامت  - 031-34043192: نفلت  :: نفلت نفلت
و 85193768

WWW.SHANA.IR http://district2.nigtc.ir :: تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

031-36278205-34043021: سکف  :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس یاه   یاه هاچ   هاچ یرتموئدیو   یرتموئدیو وو   هاچ   هاچ نورد   نورد زازا   هدرک   هدرک طوقس   طوقس یاهروانش   یاهروانش ندروآ   ندروآ نوریب   نوریب ناونع : : ناونع 88

ریرب ریرب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 136 ھحفص 9 
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مشش هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097576000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1402/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344273 :: هرازه هرازه :: 1402/01/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FREQUENCY ONVERTER DRIVE SYSTEM(VFD)-0040016 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,100,000,000 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,105,000,000 نیمضت :  غلبم 
زاجم ءاضما  نابحاص  هیلک  کینورتکلا  ءاضما  رهم و  هارمه  هب  مرگ  ءاضما  رهم و  فلا ب ج  تاکاپ  .دشابیم  هدرشف  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

یبایزرا جیاتن  مالعا  زا  سپ  هلصافالب  هدوب و  یفیک  یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات 1402/01/20 .دیامن  یم  تیافک  مرگ  ءاضما  رهم و  یفیک  یبایزرا  دانسا  ددرگ و 
.دش  دهاوخ  یناسر  عالطا  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  لحارم  ریاس  یارب  یفیک 

14:00 تعاس : 1402/04/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دحاو مشش  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک 

:: 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

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003051000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1402/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344298 :: هرازه هرازه :: 1402/01/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس  یاهوردوخ  یور  رب  فیط  رگ  لیلحت  هناماس  یزادنا 3  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامزاس یاهوردوخ  یور  رب  فیط  رگ  لیلحت  هناماس  یزادنا 3  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   11,935,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/04/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروانف تاطابترا و  ترازو  هدفه  یدورو  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ  نارهت ،  ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ،

:: 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

VFDVFD ناونع : : ناونع 1010

نامزاس نامزاس یاهوردوخ   یاهوردوخ یور   یور ربرب   فیط   فیط رگلیلحت   رگلیلحت هناماس   هناماس یزادنا  33   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 136 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رزخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش خیرات  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  رواشم  باختنا  هب  تبسن  دوخ  هناخراک  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  ندرک  یتایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - نیوزق هداج  رتمولیک 80  ناشول  هناخراک   :: سردآ سردآ
.دنیامرف لیوحت  هناخراک  تسارح  هناخریبد  یتسپ 4453147198  دک  تشر 

351  . یلخاد  5-34603501-013 :: نفلت :: www.khazarcement.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/12/09 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005014000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاسعبنم ات  رثکادح  هناماس  رد  داهنشیپ  تبث   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم یرادا  تقو  نایاپ  ات  فلا  تکاپ  یکیزیف  لیوحت  خروم 1401/12/25 -  19

6343666 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتنساتید تیعمج ( یاه  هداد  زکرم  زاین  دروم  تازیهجت  نیمات  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر یکناب 22/000/000/000  همانتنامض  نیمضت  - 

نویسیمک هناخریبد  لوا  هقبط  رمحا  لاله  تیعمج  حلص  نامتخاس  یمسای  دیشر  نابایخ  شبن  دامادریم - نابایخ  زا  رتالاب  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
نفلت 85633057 تالماعم و 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد   - 1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخراک هناخراک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس ندرک   ندرک یتایلمع   یتایلمع ناونع : : ناونع 1212

(( رتنساتید رتنساتید )) تیعمج   تیعمج یاه   یاه هداد   هداد زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت 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 136 ھحفص 11 
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کلم تافوقوم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343910 :: هرازه هرازه :: 1401/12/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هداد و  تینما  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...هاگتسد  24T-S) 2-3850  ) وکسیس هیال 3  ىتیریدم  چیئوس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 1603  05138403545 :: نفلت :: tender.epf.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

نادمه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زور  تدم 10  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14:00 خیرات 11/12/1401 

ets.hamedan.ir :: عبنم تدمعبنم هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا  رثکادح   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 14:00 خیرات 21/12/1401  ات  زور   10

6344026 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ویتکا  تازیهجت  ینابیتشپ  یدنبرکیپ و  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 34،545،720،000 

هام کی  نامیپ  تدم 

هناورپ ندوب  اراد  ربتعم - خیرات  اب  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هتشر  رد  راهچ  هبتر  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب هدهع  هب  یهگآ  یاه  هنیزه  هیلک  روشک - یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  زا  تیلاعف  زوجم  ندوب  اراد  یروهمج - تسایر  اتفا  یربهار  زکرم  زا  اتفا  یتایلمع 

لایر نیمضت 1،727،286،000  غلبم  دشاب - یم  هصقانم 

یرادرهش هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

081  - 32512247  - 32520229 :: نفلت :: setadiran.ir hamedan.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

هکبش هکبش وو   هداد   هداد تینما   تینما یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

هکبش هکبش ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یدنبرکیپ   یدنبرکیپ بصن ، ، بصن 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 136 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش یلا  خیرات 1401/12/07  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344938 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، بصن هارمه  هب  ( VPN  ) یزاجم یصاصتخا  یاه  هکبش  یزاس  نما  یریگراکب  اب  میسیب  یاهیروانف  رب  ینتبم  نابیتشپ  یطابترا  سیورس  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ یرادهگن و 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/100/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم نامتخاس  یمویق  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت   :: سردآ سردآ

02182992120 :: نفلت :: www.irica.gov.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

6343120PLATE GASKET FKM (VITON),P/F" لماش ناونع   4
تالآرازبا - Outdoor یاف یاو  تازیهجت   - HISAKA"PLATE,HEATEXCHANGER

FLANGE W.N. RTJ TYPE یهاگراک - 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگ6344768 هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  هیلخت ،  لمح ، یریگراب ، تخاس ،  دیرخ ، یراذگاو 
ددرت

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هبهب ( ( VPNVPN  ) ) یزاجم یزاجم یصاصتخا   یصاصتخا یاه   یاه هکبش   هکبش یزاس   یزاس نما   نما یریگراکب   یریگراکب اباب   میسیب   میسیب یاهیروانف   یاهیروانف ربرب   ینتبم   ینتبم نابیتشپ   نابیتشپ یطابترا   یطابترا سیورس   سیورس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع
ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن بصن ،  ،  بصن هارمه   هارمه
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343122 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

5 زاف ناتسا  یاههار  ییانشور  متسیس  یرادهگن  لماش  هصقانم  ناونع  ود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رون ناتسرهش  سرپ  سپ  ییاتسور  هار  تلافسا  یزاسهب و 

ورین  هبتر 5  لقادح  لوا  فیدر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هبتر  لقادح   2 فیدر

011  - 3326002: نفلت : یگدیسر نامیپ و  هرادا  یرادناتسا  لباقم  بالقنا  نابایخ  یراس -   :: سردآ سردآ

01133226002 :: 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

نارهت هقطنم 19  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

44-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم حطس  رباعم  اههارگرزب و  ینمیا  شیازفا  تهج  تاقلعتم  هیلک  اب  لیردراگ  ینمیا  ظافح  هیهت 

دابآ تمعن  هلحم  زابناج  هزیناکم  یتاقبط  گنیکراپ  هعسوت  لیمکت و 

حش زابناج  هزیناکم  یتاقبط  گنیکراپ  هعسوت  لیمکت و  تایلمع  حرش  ددرگیم : حالصا  لیذ  حرش  هب  فیدر 2  هبتر  خروم 1401/12/02 ، هرامش 1/44 140  یهگآ  وریپ 
دشابیم یمازلا  تازیهجت  تاسیسات و  هبتر 5  لقادح  هئارا  دابآ ، تمعن  هلحم  یم :

یربارت هار و  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس مهدراهچ  هچوک  یرکش   ، ناردارب نابایخ  یلامش   ، هاوختلود رد  یرادرهش  دالیم ،  راولب  ون ،  دابآ  یناخ  تاداهنشیپ  لوبق  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
مود هقبط   19  ، هقطنم یرهش  تامدخ  اهدادرارق  هرادا  موس ،  هقبط  هقطنم 19 ،  تنواعم 

:: نفلت :: http://providers.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاتسور ییاتسور هار   هار تلافسا   تلافسا وو   یزاسهب   یزاسهب ییانشور - - ییانشور متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع ودود   ناونع : : ناونع 1717

هعسوت هعسوت وو   لیمکت   لیمکت  - - رباعم رباعم وو   اههارگرزب   اههارگرزب ینمیا   ینمیا شیازفا   شیازفا تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   لیردراگ   لیردراگ ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح هیهت   هیهت لماش   لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
هزیناکم هزیناکم یتاقبط   یتاقبط گنیکراپ   گنیکراپ
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093897000219 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :  ات  زا 1401/12/2   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم 13:00عبنم تعاس :  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343885 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  رهش  رباعم  حطس  رد  لیردراگ ) ربعم (  هیشاح  یتظافح  هدرن  یارجا  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 15.000.000.000 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  دناب  هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  یاراد 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   :: 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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/229 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش  - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ملق   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344202 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  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

رهش رهش رباعم   رباعم حطس   حطس ردرد   لیردراگ ) ) لیردراگ ربعم (  (  ربعم هیشاح   هیشاح یتظافح   یتظافح هدرن   هدرن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

تاقلعتم تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   لیردراگ   لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091174000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344232 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج  کت  درس  گنر  اب  نیوزق  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یئزج  کت  درس  گنر  اب  نیوزق  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,816,216,493 یلام :  دروآرب 

لایر   641,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  بیرج ،  رازه  نابایخ  ادخهد ،  راولب  نیوزق ،   ، 3413949191 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  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

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/230 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/12/8  دانسا  تفایرد   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ امه   :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344797 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهروحم حطس  رد  ینمیا  مئالع  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001001467000230  :: 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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

اهروحم اهروحم حطس   حطس ردرد   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/231 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش هبنش  ات  هبنشود 1401/12/8   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رابخا ناهج   :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344986 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  ینمیا  باتزاب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6343929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یم  کناب  یوضر  ناسارخ  یلم  کناب  هبعش  یدالوف 17  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

ینمیا ینمیا باتزاب   باتزاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001009025000281 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/12/9  زا   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  تیاغل  خیرات 1401/12/16  زا   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
( هقیقد تعاس 14:30   ) یرادا

6344768 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/12/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تنواعم ییوجشناد  یاه  هاگباوخ  نایوجشناد  ددرت  تیگ  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  هیلخت ،  لمح ، یریگراب ، تخاس ،  دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 رد  ییوجشناد  یگنهرف و 

هدنرب هدهعرب  همانزور  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 755.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم 

هاگشناد تسارح  تیریدم  موس -  هقبط  هاگشناد -  یزکرم  نامزاس  نامتخاس  زاوها -  : هصقانم دانسا  تاداهنشیپ و  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: 06133337079 و 06133112958 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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام اکن  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093791000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343358 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن  یمیلس  دیهش  هاگورین   V94.2 یزاگ دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یلصا  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  اکن  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب دیلوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   521,178,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  لوبق  دروم  یزیراو  شیف  ای  یکناب  هما  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1402/03/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 165 قودنص  اکن -  یمیلس  دیهش  هاگورین  زرمغاز -  هداج  رتمولیک 25  اک -  ناردنزام -   ، 4853141131 یتسپ :  دک  اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  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

ددرت ددرت تیگ   تیگ هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن هیلخت ،  ،  هیلخت لمح ، ، لمح یریگراب ، ، یریگراب تخاس ،  ،  تخاس دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2525

هاگورین هاگورین   V94.2V94.2 یزاگ   یزاگ دحاو   دحاو کیرتکلا   کیرتکلا تظافح   تظافح وو   ریگچیئوس   ریگچیئوس وو   یرطاب   یرطاب شخب   شخب یلصا   یلصا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/15 تعاس 19:00  : تیاس

ام مایپ   :: عبنم تعاس 19:00عبنم داهنشیپ  هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/12/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/12/25

6343545 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11:00  : اهتکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/12/27

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  مب  یرادرهش  هعومجم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 103  دیرخ  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک ، دیامن  رازگرب 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق  تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   setadiran.ir سردآ هب  داتس  تلود 
.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

.دشاب یم  یسمش  هام  دادرارق 2  تدم 

تسا یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  ناونع  هب  مب  یرادرهش  هجو  رد  لایر  نازیم 790/000/000  هب  یکناب  همان  تنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

034-44345214: نفلت اهدادرارق  روما  مب  یرادرهش  یرادا  تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  مب   ، سردآ  :: سردآ سردآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاسهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
رهظ زا  دعب  تعاس 14:30  ات 

دیون  :: عبنم تعاس 14:30عبنم ات  : داهنشیپ هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
رهظ زا  دعب 

6343657 :: هرازه هرازه رهظدکدک   زا  دعب  تعاس 14:00  : اهتکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/12/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یرادرهش  یروتوم  دحاو  رابنا و  یناشن ، شتآ  نامتخاس  یمالسا ، یاروش  رتفد  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هیهت ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب و اهداهنشیپ  حاتتفا  خیرات  زا  سپ  هام  هس  لقادح  تدم  هک  دنزاش  یرادرهش  عفن  هب  لایر  غلبم 31/500/000  هب  یکناب  همان  تنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنزاش هبعش  تلم  کناب  دزن  باسح 6905518828  هب  یدقن  یزیراو  ای  دشاب  دیدمت  لباق  هام  هس 

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  هئارا 
یعامتجا هافر  نواعت و  راک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  یهاوگ  هئارا 

هدوزفا شزرا  رب  تایلام  ماظن  رد  مان  تبث  همانیهاوگ  هئارا 

سامت تاعالطا  نارمع  روما  یلام و 260  روما  یلخاد 250   38228051: نفلت دنزاش   ، یرادرهش یتشهب  دیهش  نابایخ  دنزاش ،  : سردآ  :: سردآ سردآ
:88969737 و 85193768 هناماس

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش هعومجم   هعومجم تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع دادعت  103103   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   ارجا   ارجا هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن ابص  ینامتخاس  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6343708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوان هژورپ  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 172 باتفآ   ، ناتسوب یوربور  یبرغ   ، کنو نابایخ  یئاهب  خیش  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sabanaft.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - نارهت دالیم  جرب  هعومجم  رادرب  هرهب   ) نارهت دالیم  جرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نارهت یرادرهش  هب  هتسباو 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 AXIS ای یاهدنرب PANASONIC و  نایم  زا  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 202  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 110/000/000/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 6.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  هناورپ  هئارا  روشک ، کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  رابتعا  یاراد  هبتر 5  لقادح 

دشاب  یم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  ره  هنیزه 
لایر دانسا 5/000/000  دیرخ  علبم 

هقبط یرادا ، نامتخاس  یتنس  ناروتسر  بنج  نارهت  دالیم  جرب  یصاصتخا  رذگ  رانک  قرش  تمه  یدورو  یرون ، هللا  لضف  خیش  هارگرزب  : تاداهنشیپ لوبق   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یقوقح و  هرادا  مود 

8585 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

هتسبرادم هتسبرادم 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 136 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zqrmjnelnzlbs?user=37505&ntc=6343708
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6343708?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fvcfu4w4cj3jq?user=37505&ntc=6343709
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6343709?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001198000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/12/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343862 :: هرازه هرازه :: 1401/12/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  ناتابکا  نابایخ  جدننس -   ، 6618666713 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدش دیدجت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090990000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم 13:00عبنم تعاس :  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344006 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نامتخاس  هطوحم و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم  یزرواشک  تاقیقحت  تاسسوم  هعومجم  هدیمهف  دیهش  راولب  جرک   :: سردآ سردآ

02636700896 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3131

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس وو   هطوحم   هطوحم تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090990000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344222 :: هرازه هرازه :: 1401/12/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمدخ ) الاک و   ) تسویپ تسیل  قبط  یرادا  نامتخاس  هطوحم و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرمو  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابغاب  مولع  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

الاک و  ) تسویپ تسیل  قبط  یرادا  نامتخاس  هطوحم و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرمو  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
09163064110 تمدخ )

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینابغاب مولع  تاقیقحت  هسسوم  یزرواشک  تاقیقحت  تاسسوم  هعومجم  هدیمهف  دیهش  راولب  جرک   ، 3177777411 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1245-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 10  ات   - 1401/12/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344405 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 14:15   - 1401/12/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  متسیس  ینارمع  تایلمع  لکد و  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  55/422/245/914 دروارب : 

هام   6 دادرارق :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/772/000/000 نیمضت : 

هام  1 تاداهنشیپ :  رابتعا  تدم 

زاریش یرادرهش   :: سردآ سردآ

یلخاد 148 و 1456  07137309953 :: نفلت :: //:www.setadiran.ir - vendor.shiraz.ir - httpsنفلت تیاسبو تیاسبو
shaffaf.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرمو   هلحرمو کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3333

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع وو   لکد   لکد نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش رخآ  ات  زا 1401/12/8  دانسا  تفایرد   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

داصتقا فده و   :: عبنم 9عبنم تعاس  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344413 :: هرازه هرازه یلادکدک   زا 1401/12/24  ینف  داهنشیپ  تعاس 10/30 -   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1402/1/24

یوضر ناسارخ  زاگ  تکرش  هاگتسیا  کینورتکلا 5  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ندوب اراد  تفن -  ترازو  تسارح  نامزاس  دات  دروم  کینورتکلا  تظافح  هنیمز  رد  همانیهاوگ  ندوب  اراد  لایر -  نیمضت 9/934/235/750  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا روما  راک و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 

قاتا 212  مود  هقبط  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  داشرا  شین  مایخ  راولب  دهشم ،  :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  لوا  هقبط  داشرا  شبن  مایخ  راولب  دهشم  لیوحت 

05137072209 :: نفلت :: www.nigc-khrz.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

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم 9عبنم تعاس  - 1401/12/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344931 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  زاگ  تکرش  یالاک  رابنا  کین  ورتکلا  تظافح  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 5/301/648/788  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  لوا ،  هقبط  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  داشرا  شین  مایخ  راولب  دهشم ،  :: سردآ سردآ

05137072209 :: نفلت :: www.nigc-khrz.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

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسیا هاگتسیا   55 کینورتکلا   کینورتکلا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

یالاک یالاک رابنا   رابنا کین   کین ورتکلا   ورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3636
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco ISE هناماس هناماس Cisco Prime و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000248 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/06/31 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653716-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco ISECisco ISE  هناماس هناماس وو     Cisco PrimeCisco Prime هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6343511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، تیالک نیت  گنیروتینام و  رازفا  تخس  بصن  زاین  دروم  تازیهجت  تخاسریز و  ویتاروکد -  هشیش  بصن  لمح و  هیهت  لماش  یصخش  یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس 

سیه  سکپ و  متسیس  بصن  زاین  دروم  تازیهجت 
1101090956000755 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماک  ) لیاف قبط  تمیق  داهنشیپ  هدننک -  نیمات  اب  دصقم  ات  ادبم  زا  اه  هنیزه  هیلک  ینف -  هریاد  هیداتو  راک  مامتا  زادعب  ههام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگیاب رتکد   09105081573 سامت دشاب -  تسویپ  (

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخس تخس بصن   بصن زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   تخاسریز   تخاسریز ویتاروکد -  -  ویتاروکد هشیش   هشیش بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت لماش   لماش یصخش   یصخش یتامدخ   یتامدخ یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف ریاس   ریاس ناونع : : ناونع
سیه سیه وو   سکپ   سکپ متسیس   متسیس بصن   بصن زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت تیالک ، ، تیالک نیت   نیت وو   گنیروتینام   گنیروتینام رازفا   رازفا

3838
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نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لک  هرادا  هکبش  اهلکد و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003064000050 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

لکد 19 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967759475 یتسپ :  دک  باغرم ،  شبن  یبرغ  هزیوه ی  یرهطم  زا  دعب  یلامش  یدرورهس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42736372-021  ، 88503973-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88503973-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالگهد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما دحاو  دات  هب  کرادم و  تسویپ  هب  کالما  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090595000281 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   GH22 لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کالما دحاو  دات  هب  کرادم و  تسویپ  هب  کالما  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسیمازلا کرادم  رد  هدش  هتساوخ  دراوم  هب  هجوت  ) نآ ددجم  یراذگراب  دیرخ و  تساوخرد  گرب  رد  یداهنشیپ  تمیق  جرد  سرتسد 2 . رد  سامت  هرامش  جرد  . 1

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لکلک   هرادا   هرادا هکبش   هکبش وو   اهلکد   اهلکد ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3939

یکشم یکشم لانرتنیا   لانرتنیا رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید   ناونع : : ناونع 4040

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

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

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

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

6343787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000203 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زیدناش  وترپ  ناوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   THB-EIP لدم یناتسرامیب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 

زیدناش وترپ  ناوت 
هاگتسد 16 دادعت : 

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

هار بصن.یکمایپ  یریگ و  شرازگ  هناماس  ازجم  لنپ  اب 16  هارمه  یزکرم  لینپ  سلریاو  دک  نالعا  متسیس  .هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یدرک سدنهم   09361291669 .دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ناتسرامیب  برد  ات  لاسرا  هنیزه.یزادنا 

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4141
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  یاهتکرش  هب  ار  هعبات  یاهنامزاس  ودوخ  هداد  زکرمو  یلخاد  هکبش  ینابیشیپ  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

1101030148000198 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  ار  هعبات  یاهنامزاس  ودوخ  هداد  زکرمو  یلخاد  هکبش  ینابیشیپ  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یدمحا  سدنهم  هرامش 09154241618  اب  مزال  تاعالطا  بسک 

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

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

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  تات  نامزاس  ناریدم  یارب  یناتسا  یاهدیدزاب  تابوصم  یریگیپ  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000060 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هناماس 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راکرس سامت 02172957003  نفلت  تسویپ -  تاصخشم  قباطم  تات  نامزاس  ناریدم  یارب  یناتسا  یاهدیدزاب  تابوصم  یریگیپ  هناماس  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبسامهط مناخ 

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعبات هعبات یاهنامزاس   یاهنامزاس ودوخ   ودوخ هداد   هداد زکرمو   زکرمو یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4242

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تات   تات نامزاس   نامزاس ناریدم   ناریدم یارب   یارب یناتسا   یناتسا یاهدیدزاب   یاهدیدزاب تابوصم   تابوصم یریگیپ   یریگیپ هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ) ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تسارح  لک  هرادا  رازفا  مرن  هکبش و  تینما  روما  رد  رواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش 

1101003051000069 زاین :  هرامش 
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
رواشم 1 دادعت : 

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

یاضف تینما   " هتشر رد  رتالاب  ای  هبتر 5  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  یهاوگ  یاراد  لقادح  دیاب  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  طبترم  یاه  هزوح  رد  ربتعم  همانیهاوگ  ندوب  اراد  نینچمه  .دنشاب  " تاعالطا لدابت  دیلوت و 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662509-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  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 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  رازفا و  تخس  هکبش  ینابیتشپ  ینف  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003439000021 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یداهنشیپ  غلبک  هارمهب  دادرارق  تاحفص  هیلک  اضما  هب  تبسن  مرتحم  هدننک  نیمات  .دشاب  یم  یموب  یاهتکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار تاطابترا   تاطابترا وو   تاررقم   تاررقم میظنت   میظنت نامزاس   نامزاس تسارح   تسارح لکلک   هرادا   هرادا رازفا   رازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش تینما   تینما روما   روما ردرد   رواشم   رواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

رازفا رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ ینف   ینف دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب 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 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

6344763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم همیمض  هناخ *  ترازو  یاه  هناماس  یریذپ  ذوفن  تست  دادرارق  سیون  شیپ   * دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000266 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  هناخ *  ترازو  یاه  هناماس  یریذپ  ذوفن  تست  دادرارق  سیون  شیپ   * دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخ هناخ ترازو   ترازو یاه   یاه هناماس   هناماس یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن تست   تست دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ ناونع : : ناونع 4646

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

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یدربهار و  تاعالطا (  یروانف  اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هنایار  هکبش  رازفا و  مرن  رازفا .  تخس  زا 

1101094788000024 زاین :  هرامش 
نموف یبتجم ع   نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

 . رازفا تخس  زا  ینابیتشپ  یدربهار و  تاعالطا (  یروانف  اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هنایار  هکبش  رازفا و  مرن 

4351996137 یتسپ :  دک  (ع ، ) یبتجم نسح  ماما  ناتسرامیب  - دابآدرک یاتسور  - نموف نموف ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31737096-013  ، 31737017-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31737249-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یدربهار   یدربهار تاعالطا (  (  تاعالطا یروانف   یروانف اباب   طبترم   طبترم روما   روما لماک   لماک ششوپ   ششوپ تهج   تهج تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک روما   روما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا مرن   مرن رازفا .  .  رازفا تخس   تخس

4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهدادرارق لرتنک  دزمتسد  قوقح  لاوماو  رابنا  تارابتعاو  هجدوب  یراد  هنازخ  یرادباسح  یاهرازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094421000085 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ریدردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

رید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7554113337 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هکلف  رید  رید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35422815-077  ، 35422766-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35422766-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  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 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب یانهپ  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003439000022 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  یداهنشیپ  تمیق  اب  اضماو  رهم  دادرارق  تاحفص  هیلک  مرتحم  هدننک  نیمات  .تسا  یموب  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: 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

یرادباسح یرادباسح یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

دناب دناب یانهپ   یانهپ سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4949
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دورو6343302 راکدوخ  تبث  اهوردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ  - کالپ  نیبرود 
cd وردوخ ددرت  لرتنم  جورخ  و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6343332MD9043 لدم یاه   RTU اقترا تاریمعت و  یرادهگن و  هحفص 33)ماجنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MD9043 لدم یاه   RTU اقترا تاریمعت و  یرادهگن و  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001513000183 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 

هزورپ 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371813513 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا ،  عمتجم  نهآ ،  هار  نادیم  نیمارو ،  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36270015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36270016-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MD9043MD9043  لدم لدم یاه   یاه   RTURTU  اقترا اقترا وو   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5050

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

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

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

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

6343512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو 380 زاف هس  یدورو  اب  c200 یرساتلد  2/2kw ویارد -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TP70P-21EX1R لدمدک  plc هب اتلد  چنیا   7 لنپ چات  -2

1101001609003992 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رجف شهوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   DELTA هدنزاس عجرم   DELTA یتراجت مان   DOP-B03S211 لدم  HMI لنپ الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

plcplc هبهب   اتلد   اتلد چنیا   چنیا   77 لنپ لنپ چات   چات -- 22 تلو   تلو 380380 زاف زاف هسهس   یدورو   یدورو اباب   c200c200 یرساتلد   یرساتلد   2 /22/2 kwkw ویارد   ویارد -- 11 ناونع : : ناونع 5151

یقرب یقرب مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  دهشم  هقطنم 5  یرادرهش  تهج  یقرب  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000124 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرب نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نروس  حرط   W 24 ناوت یدیشروخ   LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

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

سراپ ناراب  هدنرپ  هدننک  هضرع  عجرم   ABAONE یتراجت مان   in 1/2 1 زیاس سکول  لدم  یرمیلپ  سنج  ینیبروت  شاپبآ  الاک :  مان 
ددع 373 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
مایپ هیوهت  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   LEO یتراجت مان   100WQ45-22-7.5 لدم یبالضاف  قرغتسم  پمپ  الاک :  مان 

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

روشک  TAIZHOU SHENNENG ELECTRIC هدنزاس عجرم   STREAM یتراجت مان   SK-5A(PC-8A)2M لدم رتولف  نزخم  حطس  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
زاس لزید  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

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

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LS-12 لدم رتولف  نزخم  حطس  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
اوآ یتراجت  مان  یباتهم  یلومعم  چیپرس  عون  سوتول   W 30 فرصم مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 185 دادعت : 
1401/12/11 زاین :  خیرات 

یراتس اضرریما  هدننک  هضرع  عجرم  سرگاز  یتراجت  مان  لدم 1901   W 25 ناوت گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
یراتس اضرریما  هدننک  هضرع  عجرم  سرگاز  یتراجت  مان  لدم 1905   W 30 ناوت گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

یراتس اضرریما  هدننک  هضرع  عجرم  سرگاز  یتراجت  مان  لدم 1904   W 45 ناوت گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
یراتس اضرریما  هدننک  هضرع  عجرم  سرگاز  یتراجت  مان  لدم 1902   W 45 ناوت گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  اهالاک  دشاب و  یم  هباشم  هطوبرم  یاه  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: 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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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   F&G هاگتسد یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000555 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1402/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  یراذگراب  مدع  .ددرگ  میظنت  تسویپ  حرش  قبط  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنرک  1500 عیامزاگ دحاو   1502s فیدر روتومرتکلا  تهج  یساش  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002686 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/01/23 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت دشاب ) یم  هدنزاس  هدهعب  یساش  یحارط   ) جنرک  1500 عیامزاگ هیدیما  دیدزاب  لحم  ههام  یتناراگ 36  ینف ،  داهنشیپ  هئارا  : تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06152610100 یزیر همانرب  09166710748 و  ینموم سدنهم   09167011280 یناجایای سدنهم  :

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

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 5353

جنرک جنرک   15001500 عیامزاگ عیامزاگ دحاو   دحاو   15021502 ss فیدر   فیدر روتومرتکلا   روتومرتکلا تهج   تهج یساش   یساش تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  الاک  دک.تسویپ  حرش  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000146 زاین :  هرامش 

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

لرتنک دارآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6344207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2023/03/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دک.تسویپ   دک.تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

onaona یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5656

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013582 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2023/03/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

obaraobara کرام   کرام کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک فقوتم   فقوتم ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  هئارا  ** 0140030-40 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** P/F VIBRATION MONITORING SYSTEM: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام 

1101097684000609 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 3300   DCS گنیروتینام متسیس  طبار  دربراک  لماک  لباک  الاک :  مان 
نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   BENTLY NEVADA

تس 2 دادعت : 
1402/01/22 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

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

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/12/13هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( لصا لانیجروا و  و ( ....   , سنمیز روتکاتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F VIBRATION MONITORING SYSTEMP/F VIBRATION MONITORING SYSTEM ناونع : : ناونع 5858

سنمیز سنمیز روتکاتنک   روتکاتنک ناونع : : ناونع 5959
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رسلباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تاصخشم  - ماما نابایخ  رد  عقاو  یرادرهش  دیدج  نامتخاس  گنیروتینام  یارب  لاو  وئدیو  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101005488000030 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رسلباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 55 زیاس  55VH54 لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یمرگولیک نزو  هزاس  لکد  رین  ایناپ  هدننک  هضرع  عجرم  هزاس  لکد  رین  ایناپ  یتراجت  مان   kV 230 لدم یرتم  زیاس  یدالوف  سنج  دراگ  هیاپ  یزلف  هزاس  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4433S لدم  HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   PN-C-03UA01IH02OH لدم لاووئدیو  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS4 لدم یسکاب  روتینام  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یتسویپ  دنس  قبط  یتساوخرد  یالاک  قیقد  حرش  .دشاب  یم  یمازلا  دانسا  ریاس  هارمه  هب  نآ  یراذگراب  دنس و  ءاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4741617449 یتسپ :  دک  رسلباب ،  یرادرهش  یناقلاط  راولب  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35256978-011  ، 35256982-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256981-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس گنیروتینام   گنیروتینام یارب   یارب لاو   لاو وئدیو   وئدیو یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یا  هقطنم  قرب  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 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TAOC لرتنک زکرم  یکدی  مزاول  تهج  زاین  دروم   ICO یاه تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000466 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   ICP DAS CO. LTD هدنزاس عجرم   ICP DAS یتراجت مان   PCI 2012 لدم لاتیجید  گولانآ و  لدبم  دربراک  هعطق  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 

یناماس هجاوخ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم ناتسرهش  یلفس  یجرگ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ کرادم  مالعتسا و  قبط  یلفس  یجرگ  یاتسور  حطس  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097384000013 زاین :  هرامش 

دهشم ناتسرهش  یزکرم  شخب  یلفس  یجرگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ کرادم  مالعتسا و  قبط  یلفس  یجرگ  یاتسور  حطس  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137734599 یتسپ :  دک  یلفس ،  یجرگ  یرایهد  رتفد   7 ینیمخ ماما  -136 تلاسر ( تلاسر ) نامیس هداج  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38211647-051  ، 32422402-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422402-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TAOCTAOC  لرتنک لرتنک زکرم   زکرم یکدی   یکدی مزاول   مزاول تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم   ICOICO یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

اتسور اتسور حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6262

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

dargah.nicico.com :: عبنم :: 1401/12/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایزاب بآ و  روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  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 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

6343221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف لیمکت  لحم و  زا  دیدزاب  / تسویپ دادرارق  قبط   UPS رورس و قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  روتکتد و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوجوم هاگتسد  اب  هدش  هیهت  تاعطق  یراگزاس  یسررب  / یمازلادیدزاب

1101091974000005 زاین :  هرامش 
رهش نیرز  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدجسم هریخ  ینایرآ  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   TELEDATA یتراجت مان   FDS100 لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

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

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یرادا تاعاس  رد  طقف  دیدزاب  - ) یگنهامه 09139280930 یروضح و  دیدزاب  تهج  سامت  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471853111 یتسپ :  دک  یربرفاسم ،  لانیمرت  یوربور  رنهاب - راولب  رهش  نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235112-031  ، 52239962-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52239778-031 :: 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

تفایزاب تفایزاب وو   بآبآ   روما   روما تاسیسات   تاسیسات لرتنک   لرتنک وو   گنیروتینام   گنیروتینام هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس وو   تخاس   تخاس ریز   ریز یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 6363

UPSUPS وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت وو   روتکتد   روتکتد بصن   بصن ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا بوغرم  سنج  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / ددع دادعت 6 (/ لیتسا ) یناریا ایاب  کرام  ییولیک  زاگ 6 بآ و  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ ژراش  اب  هارمه  /

1101090544000665 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  لاسروویب  عیام  تزا و  زاگ  اب  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف اب  هارمه  امتح  یرادا و  میات  رد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه   / :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دات طرش  هب  ههام / یلا 3  یتخادرپ 2 تسا /  هدنشورف  هدهعب  نآ  هنیزه  دوشیم و  عوجرم  سنج  تروصنیا  ریغ  رددشاب  یم  ریذپ  ناکما 

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا دربراک   دربراک لاسروویب   لاسروویب عیام   عیام وو   تزا   تزا زاگ   زاگ اباب   بآبآ   یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 6565
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( دابآرهم  ) هرامش 4 ینامرد  زکرم   :: 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 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلا  قبط  هرامش 4  هاگنامرد  رلکنیرپسا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یرازگراب  یراک  هموزر  ینمیا و  تیحالص  یراکنامیپ و  یهاوگ 

1101091190000025 زاین :  هرامش 
( دابآرهم )4 هرامش ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب مرف   .) ددرگ یرازگراب  اددجم  ددرگ و  اضما  رهم و  لیمکت و  دیدزاب  مرف  هس و  ود و  کی و  یاه  تسویپ  دادرارق و  سیون  شیپ  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ لیمکت  زکرم  طسوت 

یلا 15 تعاس 8  یرادا  یاهزور  رد  دیدزاب 
رتشیب 09155126959 تاعالطا 

9159636377 یتسپ :  دک  ینار 1 ،  یسکات  یادهش  راولب  قرب -  نیبروت  یوربور  سخرس -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661971-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33693004-051 :: 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

تیحالص تیحالص وو   یراکنامیپ   یراکنامیپ یهاوگ   یهاوگ تسویپ   تسویپ تامازلا   تامازلا قبط   قبط   44 هرامش   هرامش هاگنامرد   هاگنامرد رلکنیرپسا   رلکنیرپسا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
 . . ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب یراک   یراک هموزر   هموزر وو   ینمیا   ینمیا

6666

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

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

زا 136 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f6wr55v9pee8f?user=37505&ntc=6343426
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6343426?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . تسویپ قبط  یناشن  شتآو  ینمیا  لوسپک  ددع  دیرخ 52 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000234 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
دعر ناشیدنا  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   EXTINGUISHER یتراجت مان   ABS لدم یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 52 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: 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

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

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

6343516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن یناشن شتآو   شتآو ینمیا   ینمیا لوسپک   لوسپک ددع   ددع 5252 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

رواتشگ رواتشگ میظنت   میظنت روسنس   روسنس  -  - LCDLCD  رگشیامن رگشیامن یوق -  -  یوق راشف   راشف یزاگ   یزاگ قرب   قرب دیلک   دیلک قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا دربراک   دربراک یترارح   یترارح وو   یدود   یدود روسنس   روسنس یتلوم   یتلوم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع
لیب لیب روتوم   روتوم جنسرود   جنسرود یقرب   یقرب روسنس   روسنس لزید - - لزید روتوم   روتوم دربراک   دربراک   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس ایناکسا -  -  ایناکسا سوبوتا   سوبوتا کیتاموتا   کیتاموتا سکبریگ   سکبریگ ناد   ناد کیک   کیک
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لاسرا تسویپ  هب  یلام  ینف  داهنشیپ  / دوش هعجارم  تسویپ  هب  امتح  هباشم  دک  ناریا  / یریگرادومن تاعطق  یاضاقت 0130456/ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تخادرپ  / دوش

1101093985010505 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  AMD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   GD-171 لدم  in 17 زیاس  LCD رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

ینف 136418500000 هرامش  هاوگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایناکسا  سوبوتا  کیتاموتا  سکبریگ  ناد  کیک  رواتشگ  میظنت  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZOOMLION هدنزاس عجرم   ZE230-3 لیب روتوم  جنسرود  یقرب  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ / دوش لاسرا  تسویپ  هب  یلام  ینف  داهنشیپ  / دوش هعجارم  تسویپ  هب  امتح  هباشم  دک  ناریا  / یریگرادومن تاعطق  یاضاقت 0130456/  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  هوکزوریف  هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  یارجا  دیرخ و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095494000015 زاین :  هرامش 

هوکزوریف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  هلالس  هدننک  هضرع  عجرم   UNIPOS یتراجت مان  لدم 16072012  هچراپکی  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک  ندوب  یناریا  ندوب و  ون  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یتناراگ  یاراد  الاک  -2

تسا  یمازلا  دیدزاب  -3
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -4

3981759131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد   - لامش هداج  - هوکزوریف هوک ،  زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76448300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76400761-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ بصن   بصن ناونع : : ناونع 6969
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نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6344142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000053 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  ینف  تاصخشماب  قباطم  تقرس  مالعا  متسیس  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  27 دادعت : 

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

دودرم داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یرازگرابو  روتکاف  شیپ  هیارا  هدننک - نیمات  هدهعب  لمح  هیارک   - لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  یتساوخ  رد  یاه  متیآ  غلبم  لک  عمج  تروص  هب  هناماس  رد  تمیق.ددرگ  یم  مالعا 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-62-64 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   CHQ-DSC لدم :  ددع  کی   CHQ-DZM لدم :   HOCHIKI دنرب : ریز : تاصخشم  اب  ریاف  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرس تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7070

ددع ددع کیکی     CHQ-DSCCHQ-DSC لدم :  :  لدم ددع   ددع کیکی     CHQ-DZMCHQ-DZM لدم :  :  لدم   HOCHIKIHOCHIKI دنرب : : دنرب ریز : : ریز تاصخشم   تاصخشم اباب   ریاف   ریاف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-57-59 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب  زاگ  روتکتد  یارب  نژوردیه  زاگ  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6344496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم یاقآ  هرامش  روپ 09127805347و  نیسح  سدنهم  یاقآ  هرامش  اب  شسرپ  هب  زاین  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لصاح  سامت   09120184955 رادمتعیرش

1101005454000075 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ تروص  یتسویپ  کرادم  قبط  یهد  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ روتکتد   روتکتد یارب   یارب نژوردیه   نژوردیه زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 7272

رتویپماک رتویپماک رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا تسویپ  لیافءاضما  رهمو و  هعلاطم.رخافم  کراپ  - رذوبا نادیم  - دنجریب : لیوحت لحم.تسویپ  لیاف  قبط  یقرب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادیرخ دات  لیوحت و  زادعب  یتخادرپ.دشابیم 

1101094956000036 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

برغ طبار  شرآ  یراجت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  شرآ  یتراجت  مان  اناید  لدم   W 8 ناوت یباتهم  گنر  راکوت  یفقس   LED لنپ غارچ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تسویپ  لیافءاضما  ورهم  هعلاطم.رخافم و  کراپ  - رذوبا نادیم  - دنجریب : لیوحت لحم.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  یقرب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رادیرخداتو لیوحتزادعب  یتخادرپ.دشابیم 

9717913831 یتسپ :  دک  کالپ 45 ،  سای  یرتم  تسیب  یرافغ  نابایخ  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32341280-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32341282-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هبعش 8  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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups رورس و یاه  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092723000005 زاین :  هرامش 

ناهفصا تشه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هژورپ  زا  دیدزاب  تسویپ  لیاف  قبط  هبعش   ups رورس و یاه  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  همانرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8189733541 یتسپ :  دک  یقرش ،  فیرش  ینیمخ - ماما  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337878-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33318365-031 :: 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

هلول هلول لباک -  -  لباک وو   میس   میس عاونا   عاونا قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا هاگتسد   هاگتسد تاو -  -  تاو   1010 یردنلیس   یردنلیس تاو -  -  تاو   88 یردنلس   یردنلس یفقس -  -  یفقس غارچ   غارچ لماش :  :  لماش یقرب   یقرب مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   عوجر   عوجر وو ( ...  ( ...  یروپیش   یروپیش وو   ینوتس   ینوتس یوگدنلب   یوگدنلب توص -  -  توص زکرم   زکرم  -  - PVCPVC

7474

upsups وو   رورس   رورس یاه   یاه قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت لیمکت   لیمکت یتایلمع   یتایلمع همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  هوکزوریف  هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ 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   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  ءارجا  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095494000017 زاین :  هرامش 

هوکزوریف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  هلالس  هدننک  هضرع  عجرم   UNIPOS یتراجت مان  لدم 16072012  هچراپکی  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک ندوب  یناریا  ندوب و  ون  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یتناراگ  یراد  الاک  -2

تسا یمازلا  دیدزاب  -3
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -4

یناشن شتآ  زا  هدش  دات  تسیل  رد  هدننک  تکرش  مسا  ندوب  -5
داد رارق  قبط  تخادرپ  راک و  ماجنا  -6

3981759131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد   - لامش هداج  - هوکزوریف هوک ،  زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76448300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76400761-021 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا ءارجا   ءارجا وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 10  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطم تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف   . نارهت یعامتجا  نیمات  هبعش 10  نامتخاس  قیرحءافطاو  مالعا  متسیس  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  یروضح  دیدزابو 

1101090748000018 زاین :  هرامش 
نارهت هد  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

نامتخاس 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفاطلا یگنهامه 09124977918  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55246147-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55276869-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6344005 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 33)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس قیرحءافطاو   قیرحءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو بصن   بصن ناونع : : ناونع 7777
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاعف  Essentla-PLR سنسیال اب   Cisco C9200L-24T-4G-E چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099226000123 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هزور  تخادرپ 20  هدوب و  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشابیم و  دیئات  دروم  ینف  دحاو  دیئات  اب  یاهالاک New Original و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6343149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  ربارب  رظندم  یاهراک  ماجنا  هریغ و  هکبش و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000997 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  ربارب  رظندم  یاهراک  ماجنا  هریغ و  هکبش و  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاعف لاعف   Essentla-PLREssentla-PLR سنسیال   سنسیال اباب     Cisco C9200L-24T-4G-ECisco C9200L-24T-4G-E  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 7878

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا طباوض   طباوض وو   تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب رظندم   رظندم یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا وو   هریغ   هریغ وو   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  تنرتنیا  تنرتنیا  هلاس  کی  کارتشا  دادرارق  دقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003064000049 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 

کنیل 2 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967759475 یتسپ :  دک  باغرم ،  شبن  یبرغ  هزیوه ی  یرهطم  زا  دعب  یلامش  یدرورهس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42736372-021  ، 88503973-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88503973-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

6343276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vhf میس یب  ییویدار  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، بصن ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000156 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا هلاس   هلاس کیکی   کارتشا   کارتشا دادرارق   دادرارق دقع   دقع ناونع : : ناونع 8080

vhfvhf  میس میس یبیب   ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ،، بصن بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8181
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ ، یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000187 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ ، یرادهگن و  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتنس  بط  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  امازلا  هکبش  چئیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092374000017 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  روتکاف  سنج و  لیوحت  زا  دعب  هتفه  هیوست 2  هدکشناد و  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166614766 یتسپ :  دک  یرویاشین ،  راطع  خ  تشگلگ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33364669-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33364659-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 8282

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم امازلا   امازلا هکبش   هکبش چئیوس   چئیوس ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6343493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DTS نفلت متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000819 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

للم رگن  ناهیک  هدننک  هضرع  عجرم   EDIFIER یتراجت مان   M20 DTS-PRIME DTS لدم  W 15 ناوت دناب  ود  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 2071  - یئ هزمح  مناخ  راکرس   : دادرارق سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کی هقطنم  نارهت  بالضاف  بآ و  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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000189 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریگراب لقن  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا  ورین  ترازو  تسیلرودنو  اجاو و  اتفا ، زوجم.تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  .هباشم  دک  ناریا.لاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  هس  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تکوس   تکوس یموطرخ -  -  یموطرخ هلول   هلول روتپادآ -  -  روتپادآ هکبش -  -  هکبش لباک   لباک  -  - DTSDTS نفلت   نفلت متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 8585
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/261/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/12/08  زا   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نمکرتردنب ناتسرهش  ییاوه  هکبش  یرادهگنو  یبارخ  عفر  تهج  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6344248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/02/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
wifi لگناد ناونع : 

14014731 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاوه ییاوه هکبش   هکبش یرادهگنو   یرادهگنو یبارخ   یبارخ عفر   عفر تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

wifiw ifi لگناد   لگناد ناونع : : ناونع 8787
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  یرادهگن  ینف و  تامدخ  ینابیتشپ  دادارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091578000347 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دنشاب قوف  عوضوم  اب  طبترم  کیتام و  روفنا  هبتر  یاراد  هک  یناراکنامیپ  یضاقتم :  طیارش   . ددرگ یراذگراب  تسویپب  هدش  لیمکت  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  هدناسر  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  عالطا  هب  عوضوم  هصقانم  زا  فارصنا  همانتنامض و  هئارا  مدع  تروص  رد 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاس   تخاس ریز   ریز یرادهگن   یرادهگن وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8888
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  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

6344545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس قرب  بسچ  یدنبرمک  تسب  هشکورود  یکشم  شکور  هکبش  لباک  هلاس  کی  یتناراگ  اب  5sxtsglite سلریاو ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش

1101007008000387 زاین :  هرامش 
هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB911G-5HPacD-QRT لدم  GHz 5 سناکرف سلریاو  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 

هاگتسد 138 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یزرمارف 09183897406  یاقا  سانشراک  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  افبا  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8236004-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 sxtsglitesxtsglite سلریاو   سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 8989
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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 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کنارت 0111  پیس  نففلت  طوطخ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000399 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ کینورتکلا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   Hypercom یتراجت مان   CSU70+PCM56 لدم  E1 طوطخ هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکزور هطوبرم 15  سانشراک  طسوت  دأت  لیوحت و  زا  سپ  هیوست  .دشاب  یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  بوسحم  لطاب  هباشم  یالاک  تمیق  مالعا  .ناقهد  یاقآ  سامت 09122893304  هرامش  .هناماس  لاور  قبط 

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

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت و ار  تسویپ  لیاف  دیاب  هدنشورف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس و  قاتا  تخاس  ریز  یزادنا  هار  زیهجت و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یراذگراب 

1101094930000038 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  سیورس :  مان 
نامتخاس 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  لیاف  دیاب  هدنشورف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس و  قاتا  تخاس  ریز  یزادنا  هار  زیهجت و  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816843833 یتسپ :  دک  نامتخاس 7 ،  پچ  تمس  رهمگرزب 4 ،  نابایخ  رهمگرزب ،  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435148-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435167-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنارت کنارت پیس   پیس نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ تراک   تراک ناونع : : ناونع 9090

رورس رورس قاتا   قاتا تخاس   تخاس ریز   ریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 9191
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هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب هکبش  رب  هلاسکی  تراظن  یسررب و  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000640 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/21 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752740-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب هکبش   هکبش ربرب   هلاسکی   هلاسکی تراظن   تراظن وو   یسررب   یسررب دیدمت   دیدمت 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 136 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8kjymkv2xqyvs?user=37505&ntc=6344746
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6344746?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 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

6344750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001079000057 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهلباک یدیلوت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نفلت  دربراک   6x2 mm^2 عطقم حطس   PVC ییاوه رادلیوف  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

لمآ یتارباخم 
رتم 100 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
عجرم هراوز  نایسراپ  ناشفا  لباک  یتراجت  مان  یرتم  هرقرق  یکیتسال  شکور  سنج   4x35 mm^2 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

هراوز نایسراپ  ناشفا  لباک  هدنزاس  عجرم  هراوز  نایسراپ  ناشفا  لباک  هدننک  هضرع 
رتم 100 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETIAN_RIC یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   CAT6-UTP لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 1,000 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتفرگ رظن  رد  اب  ار  ییاهن  تمیق  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  رادیرخ  زاین  دنشابیم و  هباشم  هناماس  یاهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مالعا  نانمس ) یولیس  ) دصقم ات  لمح  هنیزه 

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393
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نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روار یتعنص  کرهش  تارباخم  زکرم  یزادنا  هار  بصن و  ، تازیهجت هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000351 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/03/09 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتساوخ دراوم  هدش و  لیمکت  لیاف  هئارا  مدع  .دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  سپس  هدومن و  هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  دیاب  هدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  یقلت و  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  مالعتسا  مرف  رد  هدش 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  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 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

6344812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم   fortiweb تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000519 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-400E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش تارباخم   تارباخم زکرم   زکرم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، تازیهجت تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9494

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 9595

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001079000055 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   2x10 cm زیاس جوز  زورک 10  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   NB164 لدم  400x400 mm داعبا هزیناولاگ  نهآ  سنج  یتارباخم  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نایناریا قرب  تراپ  هدننک  هضرع  عجرم  تراپ  یتراجت  مان  باهش  حرط  هکبش  تروپ  کت  راکوت  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  تانبرک  یلپ  سنج  دنارگل  اویراک  حرط  دیفس   cat 6 تروپ کت   UTP یتارباخم زیرپ  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 16 نایرج تدش  تیلاکاب  سنج  دنارگل  زربلا  حرط   P+E2 رادترا قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK10197E لدم لوژام  گنیکنارت 2  زیرپ  باق  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK10187E لدم لوژام  گنیکنارت 3  زیرپ  باق  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان   80x50 mm زیاس یکیتسالپ  سنج  کنارت  ییاهتنا  شوپرد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   LGRAND هدنزاس عجرم   LGRAND یتراجت مان  لدم 10767   80x50 cm زیاس  PVC سنج گنیکارت  هجرد  تخت 90  لاناک  ییوناز  الاک :  مان 

هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 
ددع 12 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هسنارف هدنزاس  روشک   LGRAND هدنزاس عجرم   LGRAND یتراجت مان  لدم 010602   80x50 cm زیاس  PVC سنج گنیکارت  یلخاد  لاناک  ییوناز  الاک :  مان 

هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 12 دادعت : 

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

نتفرگ رظن  رد  اب  ار  ییاهن  تمیق  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  رادیرخ  زاین  دنشابیم و  هباشم  هناماس  یاهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن مالعا  نانمس ) یولیس  ) دصقم ات  لمح  هنیزه 

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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

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

زا 136 ھحفص 64 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

تخاسریز6343511 ویتاروکد -  هشیش  بصن  لمح و  هیهت  لماش  یصخش  یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس 
بصن زاین  دروم  تازیهجت  تیالک ، نیت  گنیروتینام و  رازفا  تخس  بصن  زاین  دروم  تازیهجت  و 

سیه سکپ و  متسیس 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دک6343787 مالعا  هحفص 23)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هعبات6344379 یاهنامزاس  ودوخ  هداد  زکرمو  یلخاد  هکبش  هحفص 23)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

میظنت6344571 نامزاس  تسارح  لک  هرادا  رازفا  مرن  هکبش و  تینما  روما  رد  رواشم  تامدخ  دیرخ 
ییویدار تاطابترا  تاررقم و 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6344613 مرن  رازفا و  تخس  هکبش  ینابیتشپ  ینف  هحفص 23)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6344761 هکبش - تلوب  هتسبرادم  نیبرود   - nvr طبض هاگتسد  لانرتنیا - تیابارت  12 دراه
ماد هکبش  تحت  هتسبرادم 

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6344798 رادم  نیبرود  بصنو  هحفص 79)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یروانف6344817 اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو 
یا هنایار  هکبش  رازفا و  مرن  رازفا .  تخس  زا  ینابیتشپ  یدربهار و  تاعالطا ( 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6344891 یتظافح و  هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دناب6344922 یانهپ  سیورس  هحفص 23)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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ناچوق ناتسرهش  نایغاد  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا حلاصماب  سرپ 60*45 تو  لودج  اب  نلیآ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098279000003 زاین :  هرامش 

ناچوق ناتسرهش  نایغاد   یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  800 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادناتسا حلاصماب  سرپ 60*45 تو  لودج  اب  نلیآ  یارجا  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9473181937 یتسپ :  دک  نایغاد ،  یاتسور  قیتع -  ناچوق  شخب  ناچوق -  ناتسرهش  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47523006-051  ، 47353290-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47353290-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یتاعالطا  یاهولبات  تخاس  دیرخ و  یحارط ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000258 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/02/16 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم لیمکتزا  سپ  اهتسویپ  هیلکو  تمیق  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  لحمرد  ینمیا  تاکنو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش یراذگراب  هناماسرد  سپس  دوش 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا درادناتسا حلاصماب   حلاصماب 4545 ** 6060 سرپ   سرپ توتو   لودج   لودج اباب   نلیآ   نلیآ یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9797

-- یتاعالطا یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات تخاس   تخاس وو   دیرخ   دیرخ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 9898

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهکمک هبعج  ، ددع تسیا 100 تکار  ، ددع یا 50 هلژ  یطورخم  ، ددع  150 یکیتسالپ یطورخم  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
# ددع  70 یهجو هس  ثلثم  ددع و  نز 15  کمشچ  غارچ  ، ددع 14 هیلوا

1101001221000317 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  زیاس  کت  زیاس  یکیفارت  هدنهد  رادشه  راد  غارچ  تسیا  تکار  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هیلوا ،  ،  هیلوا یاهکمک   یاهکمک هبعج   هبعج تسیا ،  ،  تسیا تکار   تکار یایا ،  ،  هلژ   هلژ یطورخم   یطورخم یکیتسالپ ،  ،  یکیتسالپ یکیفارت   یکیفارت یطورخم   یطورخم ژراش ،  ،  ژراش لباق   لباق نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع
رطخ رطخ یهجو   یهجو هسهس   ثلثم   ثلثم

9999
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ود  هقطنم  یرادرهش  رد  هدافتسا  دروم  یتسویپ  لودج  قبط  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000585 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناجنز ود  هقطنم  یرادرهش  رد  هدافتسا  دروم  یتسویپ  لودج  قبط  یلودج  گنر  - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
مرگولیک  1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخ  لاطبا  تروصنیا  ریغرد  دامن .  یراذگراب  هناماسرد  سپس  هدومن و  اضما  رهم و  قوف ،  مرف  رد  تمیق  تبث  زا  سپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلودج یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 100100
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ناتسا تمالس  همیب  لک  هرادا   ) ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نالیگ

نالیگ 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

6343816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  روشک  لخاد  دیلوت  تیولوا  اب  درادناتسا و  ناشن  یاراد  دنب  هار  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ ناتسا  ناگدننک  نیمات  ناگدنشورف و  هژیو 

1101001263000052 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روشک سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DEPA B20 لدم دودحمان  ددرت  تیلباق  اب  هدنوش  مخ  وزاب  هب  زهجم  گنیکراپ  دنب  هار  الاک :  مان 
سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  اب  روشک  لخاد  دیلوت  تیولوا  اب  درادناتسا و  ناشن  یاراد  دنب  هار  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نالیگ ناتسا  ناگدننک  نیمات  ناگدنشورف و  هژیو 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
.ددرگ اضما  زین  تسویپ  هگرب  لیذ  افطل 

4139663411 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  تکرش  - ینیمخ ماما  نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34275476-013  ، 33251810-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251811-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژیو هژیو تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   روشک   روشک لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت تیولوا   تیولوا اباب   وو   درادناتسا   درادناتسا ناشن   ناشن یاراد   یاراد دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
نالیگ نالیگ ناتسا   ناتسا ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات وو   ناگدنشورف   ناگدنشورف

10 110 1
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نیهمرف 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 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

6344067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قباطم  یتلافسآ  یلودج و  کیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005713000024 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نیهمرف  ناتسرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سانور ییایمیش  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سانور  یتراجت  مان   kg 30 بلح  RTB-787 گنر دک  ییزج  کی  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3953116943 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  راولب  نیهمرف  رهش  شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33724431-086  ، 33722500-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722411-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  قبطرنیتوزبسودیفس  یلودج  گنردیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101095728000038 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا   7 هقطنم جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 3 دادعت : 

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

- دوش تقداهب  مالعتسا  لخاد  تاحیضوت  هب  - تسا یمازلا  کرادمودانسا  هیلکاضماورهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3148713131 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 7  یرادرهش  - یقهیب راولب  - یناقلاط نادیم  - رهش یئاجر  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34202513-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34202513-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

رنیت رنیت وو   زبس   زبس وو   دیفس   دیفس یلودج   یلودج گنردیرخ   گنردیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 136 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3qwjzvc44v9vc?user=37505&ntc=6344067
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6344067?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cute9hyrl75nq?user=37505&ntc=6344493
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6344493?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارتراتشون شوقن و  هدایپرباع  کولب  لماشیئزجود  گنر  گنراب  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000068 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیفارتراتشون شوقن و  هدایپرباع  کولب  لماشیئزجود  گنر  گنراب  یشک  طخ  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش کی  هقطنم  حطس  یکیفارت  تازیهجت  ضیوعت  یروآ و  عمج  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097166000011 زاین :  هرامش 

زاریش یرادرهش  کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 700 دادعت : 
1402/12/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7183653956 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم  یرادرهش  نیربدلخ  هارراهچ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36476064-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36476047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارتراتشون یکیفارتراتشون وو   شوقن   شوقن هدایپرباع   هدایپرباع کولب   کولب لماشیئزجود   لماشیئزجود گنر   گنر گنراب   گنراب یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 104104

یرادرهش یرادرهش کیکی   هقطنم   هقطنم حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ضیوعت   ضیوعت وو   یروآ   یروآ عمج   عمج بصن   بصن ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه اب  وویناک 45*50 وددع  یریگراب 4000 هنیزه  اب  لودجو 50*50 ددع  یریگراب 6000 هنیزه  اب  ینوتب 50*35 لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبطددع  یریگراب 2500
1201050212000022 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  انیسم  سبط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رادناتسا د یهاوگ  یریگراب و  هنیزه  اب  وویناکو 50*45 ینوتب 35*50و50*50 لودج  دیرخ  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  12,500 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
انیسم سبط  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یمساق  سدنهم  هرامش 09159628606 اب  ماهبا  تروص  ردو  ددرگ  لیمکت  امتح  تسویپ  مالعتساو  دشاب  یم  یدقن  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

9743136148 یتسپ :  دک  تدحو ،  راولب  رادتبا  انیسم  سبط  انیسم ،  سبط  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32111212-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111100-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیزه هنیزه اباب   5050 ** 4545 وویناک   وویناک وددع   وددع 40004000 یریگراب   یریگراب هنیزه   هنیزه اباب   5050 ** 5050 لودجو   لودجو ددع   ددع 60006000 یریگراب   یریگراب هنیزه   هنیزه اباب   3535 ** 5050 ینوتب   ینوتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبطددع   قبطددع 25002500 یریگراب   یریگراب

106106
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نیوزق هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.رتیل 500 رادقم هب  گنر  لالح  هارمه  هب  هدش  تسویپدانسارباربدرس  یکیفارت  گنر  مرگولیک  6500 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090696000015 زاین :  هرامش 

نیوزق کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییایمیش یاه  هدروارف  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

مرگولیک 6500 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن هعلاطمارنآ  ینف  تمسق  صوصخب  هدش  تسویپدانساامتح  قیقد  عالطا  تهج  یمارگ  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3419745357 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم  یرادرهش  یبونج  باون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228888-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33238868-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

اتسور6344829 حطس  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  هحفص 33)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.رتیل .رتیل 500500 رادقم رادقم هبهب   گنر   گنر لالح   لالح هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش تسویپدانسارباربدرس   تسویپدانسارباربدرس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک 65006500 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6343144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یگنیگراپ  کج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000395 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شجنس ناوت  نیزوت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کحم  یتراجت  مان   MGO200 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یگنیکراپ  کیناکمورتکلا  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک لماک  ینف  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم در  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دامن  زاین  تسویپار  یداهنشیپ 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یگنیگراپ   یگنیگراپ کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/08تبون 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

6343302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکدوخ تبث  اهوردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب   - wv-s1537- l n لدم  pabnasonic ناوخ کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا  حرش  رد  جردنم  هریغ  ییاوقم و  هبعج   cd وردوخ ددرت  لرتنم  جورخ  دورو و 

1101092258000251 زاین :  هرامش 
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   CD وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و  راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
اواف رتسگ  مایپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اواف  رتسگ  مایپ  هدننک 

هتسب 5 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ دهعت  کرادم  نامه  ساسا  رب  الاک  هئارا  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  کرادم  تاجردنم  قباطم  ًانیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخن  یسررب  لباق  تمیق  تاداهنشیپ  نآ  مامضنا  مدع  تروص  هدوب و  یمازلا  تسویپ  تاجردنم  ساسا  رب  تادهعت  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cdcd  وردوخ وردوخ ددرت   ددرت لرتنم   لرتنم جورخ   جورخ وو   دورو   دورو راکدوخ   راکدوخ تبث   تبث اهوردوخ   اهوردوخ کالپ   کالپ دنمشوه   دنمشوه ییاسانش   ییاسانش رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناوخ   - - ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متفه هاگشیالاپ   2 هرامش ناروتسر  رد  یقرب  برد  باب  ود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ هجوت  یتسویپ  یاه  لیاف  هب 
ددرگ لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ 

1101096683000859 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

کارآ برد  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   SISE یتراجت مان   S-78 لدم  m 2/20×2 داعبا هشیش  موینیمولآ و  سنج  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زربلا تراجت  قداص  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  لیدنب   mm 10 تماخض  100x100 mm زیاس یدالوف  نزن  گنز  یشبن  لیفورپ  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متفه هاگشیالاپ   2 هرامش ناروتسر  رد  یقرب  برد  باب  ود  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ هجوت  یتسویپ  یاه  لیاف  هب 
ددرگ لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ 

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

31311286-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب برد   برد باب   باب ودود   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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 17 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طقف.تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل  قبط  یرس  کی  دنب  هار  یکدی  مزاول.هاگتسد  یرتم 5 کیلوردیه 4 ورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم یگدیسر  هدش  هتساوخ  تاصخشم 

1101001621000445 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنب دنب هار   هار یکدی   یکدی مزاول.هاگتسد   مزاول.هاگتسد 55 یرتم   یرتم کیلوردیه  44 کیلوردیه ورتکلا   ورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دنبارآ دنبارآ کجو   کجو یقرب   یقرب لفقو   لفقو تشگنا   تشگنا رثا   رثا وو   ناوختراکو   ناوختراکو هلاناک   هلاناک ودود   رلرتنک   رلرتنک وو   یایا   هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ تسیل  قیقد  تاصخشم  قبط  دنبارآ  کجو  یقرب  لفقو  تشگنا  رثا  ناوختراکو و  هلاناک  ود  رلرتنک  یا و  هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  تلود  هناماس 

1101001265000182 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هداز یوفص  دیس  زان  حرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PVC سنج یکینورتکلا  ناوختراک  هاگتسد  دربراک  رفیام  سامت  نودب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ASSA هدنزاس عجرم   6390IF لدم ددرت  لرتنک  زکرم  اب  ناوختراک  طبار  هکبش  تحت  یکینورتکلا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
اصحا ینمیا  رازفا 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم   DONYAYE PARDAZESH یتراجت مان   RB2 لدم هجرد  یا 120  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

رصن تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رصن  تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم   RP116 لدم نایرج  ید  یآ  یپ  رلرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ متسیس  کرا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   GEOVISION یتراجت مان   GV-Rk1352 لدم ناوختراک  اب  رفن  ددرت  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود هناماس  .تسویپ  تسیل  قیقد  تاصخشم  قبط  دنبارآ  کجو  یقرب  لفقو  تشگنا  رثا  ناوختراکو و  هلاناک  ود  رلرتنک  یا و  هخاش  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم 

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

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

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لفق  رورس و  قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005449000027 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سراپ تعنص  قاری  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ALOCK یتراجت مان   N118F لدم یریگ  شرازگ  تیلباق  اب  یتشگنا  رثا  لاتیجید  لفق  الاک :  مان 

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

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ءاضما و  رهم و  سپس  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  لیاف   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ رکذ  امتح  یداهنشیپ  یالاک  لدم  دنرب و  تاصخشم و  -

دامن لصاح  سامت  یئایض 09133829433  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  دوجو  تروص  رد  .دشاب  یم  ناگدرل  رهش  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  بصن  لیوجت و  لحم  -

8817653138 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223557-038  ، 32240001-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221902-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لخاد6343816 دیلوت  تیولوا  اب  درادناتسا و  ناشن  یاراد  دنب  هار  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و 
نالیگ ناتسا  ناگدننک  نیمات  ناگدنشورف و  هژیو  تسویپ  تاصخشم  اب  روشک 

هحفص 65) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاتیجید لاتیجید لفق   لفق وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تقرس   تقرس دضدض   وو   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 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

6343391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماقرا عومجم  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم  افطل  بصن (  هارمه  هب  یتسویپ  لیاف  قبط  تازیهجت  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یتسویپ  لیاف 

1101001612000027 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یتسویپ  لیاف  ماقرا  عومجم  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم  افطل  بصن (  هارمه  هب  یتسویپ  لیاف  قبط  تازیهجت  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 02833349271  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

3413754114 یتسپ :  دک  یمالسا ،  داشرا  یشزومآ  عمتمجم  بنج  ینیوزق  دامعریم  نادیم  ظفاح  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33349271-028  ، 33345610-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331874-028 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/03/01عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
m5stick-k210 لدم  m5stack کرام یکیتسالپ  هندب  سنج  مویتیل  یرتاب  عون   cmos رگسح عون  لاتیجید  عون  ریوصت  شزادرپ  نیبرود  ناونع : 

14014343 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/03/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف ماقرا   ماقرا عومجم   عومجم ساسارب   ساسارب یداهنشیپ   یداهنشیپ غلبم   غلبم افطل   افطل بصن (  (  بصن هارمه   هارمه هبهب   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یتسویپ   یتسویپ

1141 14

لدم لدم   m5stackm5stack کرام   کرام یکیتسالپ   یکیتسالپ هندب   هندب سنج   سنج مویتیل   مویتیل یرتاب   یرتاب عون   عون   cmoscmos رگسح   رگسح عون   عون لاتیجید   لاتیجید عون   عون ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
m5stick -k2 10m5stick -k2 10

1 151 15
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ناهبهب قرب  عیزوت   :: 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

6344401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094808000087 زاین :  هرامش 

ناهبهب قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1402/02/25 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ تمیق  تسویپ  لیاف  قبطو  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  یلصا  سانجا  هدهاشم  تهج  دشابیم  هباشم  سنج  الاک  دک  هکنیا  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 % دوش

6361994613 یتسپ :  دک  یهلادبع ،  دیهش  نابایخ  ناهبهب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52722165-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52722098-061 :: 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

اردص دیدج  رهش  نارمع   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دراوم  ای  اردص  رهش  هاگشزرو  یزکرم و  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  یلعف  هکبش  اقترا  دیدج و  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001041000074 زاین :  هرامش 

اردص دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش  یزکرم  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  اقترا  یحارط و  هب  تبسن  تسیاب  یم  رواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفریذپ دهاوخ  تروص  تکرش و ...  دات  زا  سپ  ًابقاعتم  دادرارق  داقعنا 

.تسا امرفراک  هدهع  رب  هدوزفا  شزرا  هدوب و  ینوناق  تاروسک  یاراد  دادرارق 

7199839631 یتسپ :  دک  اند ،  نابایخ  شناد  راولب  اردص -  دیدج  رهش  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410474-071  ، 36411979-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36410476-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16

نامتخاس نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یلعف   یلعف هکبش   هکبش اقترا   اقترا وو   دیدج   دیدج یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1171 17
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  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 11 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناهفصا ناتسا  ) تروگ رابنا  یریوصت  تراظن  متسیس  تاناکما  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000746 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  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 : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36214482-031  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا )) تروگ تروگ رابنا   رابنا یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تاناکما   تاناکما وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تلوب  هتسبرادم  نیبرود  - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
6010qnd گنوسماس ماد  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  -6020qno گنوسماس

1101094216000090 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310s لدم  TB 12 تیفرظ  SAS رلرتنک کت  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نیمز قرشم  ناگرهم  یعاس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   QNO_7080R لدم تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نیمز قرشم  ناگرهم  یعاس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   QND_7080R لدم ماد  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماد ماد هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود -- هکبش   هکبش تلوب   تلوب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود  - - nvrnvr طبض طبض هاگتسد   هاگتسد -- لانرتنیا   لانرتنیا تیابارت   تیابارت 1212 دراه دراه ناونع : : ناونع 1191 19
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مب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090889000061 زاین :  هرامش 

مب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M210p لدم  TB 8 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09133444183 دیریگب سامت  یرفعج  یاقآ  اب  ینف  تالاوس  تباب  هدننک و  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ههامکی و  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771967 یتسپ :  دک  مب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادا  تیاس  یئاجر  دیهش  راولب  نارادرس  نادیم  مب  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344607-034  ، 44341120-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44340847-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . همیمض دادرارق  طیارش و  اب  قباطم  ششوپ  تحت  یاه  طیحم  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ریمعت  میمرت و  ءاقترا ،   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001461000047 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

باب 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  ماخ ) دادرارق  طیارش و   ) همیمض یاه  لیاف  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4198919349 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 2 - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33660016-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661426-013 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

ششوپ ششوپ تحت   تحت یاه   یاه طیحم   طیحم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   میمرت   میمرت ءاقترا ،  ،  ءاقترا  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1
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دزی ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثازیم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003344000158 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شواک هدننک  هضرع  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان  یددع  فیک 1  پیز  هتسب   PC-50CM6UTP لدم  m 0/5 لوط  CAT6 UTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد 
ددع 1 دادعت : 

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

2239300334680003  )))- دک ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لقنو لمح  هیارک  معا  هنیزه  هیلک  - لک هرادا  تسارح  اب  بصن  تهج  یگنهامه  - ددرگ ماجنا   - تسویپ مرف  رد  یراذگ  تمیق  - دشاب یم  لک  یراذگ  تمیق  تهج  طقف 

36210007 نفلتدشابیم هدنشورف  هدهعب  وریغو 

 : یتسپ دک  عیانصو ،  یرگشدرگ   ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادادزی  یرادنامرف  یوربور  یمیهاربادیهش  نابایخ   ، ینیمخ ماما  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8914763115

36210006-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36212405-035 :: 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

یرایتخب لاحمراهچ و  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

تازیهجت تازیهجت وو   یتظافح   یتظافح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123
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.دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  افطل  .تسویپ  حرش  هب  تازیهجت  یتظافح و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004098000016 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

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

یتینما نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هدنراد هگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

میسقت هبعج  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمأت دأت ، مدع  تروص  رد  .ددرگ  دأت  لک  هرادا  تسارح  طسوت  بصن  زا  لبق  دشاب و  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  قباطم  دیاب  اهالاک  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  رب  بصن  لک و  هرادا  لحم  ات  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  .دشاب  یم  لک  هرادا  تسارح  رظن  تیاعر  هب  مزلم  هدننک 

8817653481 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220235-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229090-038 :: 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

دورو6343302 راکدوخ  تبث  اهوردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ  - کالپ  نیبرود 
cd وردوخ ددرت  لرتنم  جورخ  و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

حرش6344161 قباطم  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  دیرخ 
.دشابیم هباشم  الاک  دک.تسویپ 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسور6344829 حطس  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  هحفص 33)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بآ و6344942 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6344761 هکبش - تلوب  هتسبرادم  نیبرود   - nvr طبض هاگتسد  لانرتنیا - تیابارت  12 دراه
ماد هکبش  تحت  هتسبرادم 

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

6343221UPS رورس و قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  روتکتد و  هحفص 42)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6343516 - یوق راشف  یزاگ  قرب  دیلک  قیرح -  مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  روتکتد 
 - ایناکسا سوبوتا  کیتاموتا  سکبریگ  ناد  کیک  رواتشگ  میظنت  روسنس   - LCD رگشیامن

لیب روتوم  جنسرود  یقرب  روسنس  لزید - روتوم  دربراک   GR راشف روسنس 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6344005 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 33)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6344104 مالعا  یارجا  دیرخ و  هحفص 42)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعا6344499 هاگتسد  تاو -  یردنلیس 10  تاو -  یردنلس 8  یفقس -  غارچ  لماش :  یقرب  مالقا  دیرخ 
 ... ) یروپیش و ینوتس و  یوگدنلب  توص -  زکرم   - PVC هلول لباک -  میس و  عاونا  قیرح - 

 ( تسویپ تسیل  هب  عوجر 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6344585ups رورس و یاه  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  هحفص 42)همانرب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6344640 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  ءارجا  بصن و  هحفص 42)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دورو6343302 راکدوخ  تبث  اهوردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ  - کالپ  نیبرود 
cd وردوخ ددرت  لرتنم  جورخ  و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نایانیب مک  نایانیبان و  یاهشزرو  نویساردف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت شفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090477000049 زاین :  هرامش 

نایانیب مک  نایانیبان و  یاهشزرو  نویساردف  هدننک :  رازگرب 
ددرت شفک  - 

یشزرو الاک :  هورگ 
تفج  150 دادعت : 

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

رکشت اب  .دوشن  شومارف  رونکاف  شیپ  امنحو  افطل  ددرت .  شفک  تفج  دادعت 150  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1571745411 یتسپ :  دک  یدوریش ،  یشزرو  هعومجم  ریت  نادیم 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810197-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88810196-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت شفک   شفک ناونع : : ناونع 124124

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

6344637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

770s لدم هرهچ ) صیخشت   ) ددرت تبث  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000138 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
770s لدم - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  ....و  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  ربتعم ، یتناراگ  اب  اه  هاگتسد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . هطوبرم سانشراک  دات  زا  سپ  هیوست  دشاب .  یم  نارهت  یاه  نامتخاس  رد  اههاگتسد  بصن  دشابیم .  هدنشورف 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت  - - ددرت ددرت تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  هسانش  هرهچ و  تشگنا و  رثا  تراک و  طسوت  ریوصت  ددرت و  تبث  تیبلباق  اب  رورس  قاتا  ددرت  لرتنک  هاگتسد  ددع  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم 

1201003813000018 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

بصن شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  ناگیار و  رازفا  مرن  هاگتسد و  یناسر  زورب  یریگ و  شرازگ  تیلباق   - تنگم یقرب و  یاه  لفق  ندرکزاب  تیلباق  - 
ناگرگ رد  لیوحت  ناگیار 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  ناگرگ  رد  لیوحت   - ناگیار بصن  ناگیار و  رازفا  مرن  یقرب و  لفق  هارمهب  ددرت  هاگتسد  ددع  6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح داوج  دیس  09113740340

4917646443 یتسپ :  دک  نمهب ،  امنیس  یورب  ور  - نارادساپ نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254640-017  ، 32230265-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220241-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دورو6343302 راکدوخ  تبث  اهوردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ  - کالپ  نیبرود 
cd وردوخ ددرت  لرتنم  جورخ  و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لخاد6343816 دیلوت  تیولوا  اب  درادناتسا و  ناشن  یاراد  دنب  هار  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و 
نالیگ ناتسا  ناگدننک  نیمات  ناگدنشورف و  هژیو  تسویپ  تاصخشم  اب  روشک 

هحفص 65) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت6344175 هحفص 17)شفک  ددرت  ( ددرت

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

هرهچ6344637 صیخشت   - ددرت تبث  هحفص 17)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

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

دنبارآ6344671 کجو  یقرب  لفقو  تشگنا  رثا  ناوختراکو و  هلاناک  ود  رلرتنک  یا و  هخاش  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تیگ6344768 هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  هیلخت ،  لمح ، یریگراب ، تخاس ،  دیرخ ، یراذگاو 
ددرت

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هرهچ هرهچ وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا وو   تراک   تراک طسوت   طسوت ریوصت   ریوصت وو   ددرت   ددرت تبث   تبث تیبلباق   تیبلباق اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

تشگنا و6344893 رثا  تراک و  طسوت  ریوصت  ددرت و  تبث  تیبلباق  اب  رورس  قاتا  ددرت  لرتنک  هاگتسد 
هرهچ

هحفص 17) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-382-SB-1401-337 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-12-14هرامش عورش 08-12-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جحدم دیهش  هاگورین  یناشنشتآ  یاهلوسپک  عاونا  ژراش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-58-60 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش 08-12-1401- هطوبرم - تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ  - 1 دادعت :  تسویپ  ریوصت  ینف و  تاصخشم  اب  ریاف  تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 14-12-1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6343221UPS رورس و قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  روتکتد و  هحفص 42)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هاگورین هاگورین یناشنشتآ   یناشنشتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک عاونا   عاونا ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 127127

ریاف ریاف تراک   تراک ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6343225 ءافطا  دربراک  لاسروویب  عیام  تزا و  زاگ  اب  بآ  یواح  هدننک  هحفص 42)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6343426 تامازلا  قبط  هرامش 4  هاگنامرد  رلکنیرپسا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
 . ددرگ یرازگراب  یراک  هموزر  ینمیا و  تیحالص  یراکنامیپ و  یهاوگ 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6343516 - یوق راشف  یزاگ  قرب  دیلک  قیرح -  مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  روتکتد 
 - ایناکسا سوبوتا  کیتاموتا  سکبریگ  ناد  کیک  رواتشگ  میظنت  روسنس   - LCD رگشیامن

لیب روتوم  جنسرود  یقرب  روسنس  لزید - روتوم  دربراک   GR راشف روسنس 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هناخراک6343700 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  ندرک  هحفص 11)یتایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6344005 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 33)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6344104 مالعا  یارجا  دیرخ و  هحفص 42)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگورین6344316 یناشنشتآ  یاهلوسپک  عاونا  هحفص 11)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

ریاف6344331 هحفص 11)تراک  قیرح  ( قیرح

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

رتویپماک6344496 رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  هحفص 42)نالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعا6344499 هاگتسد  تاو -  یردنلیس 10  تاو -  یردنلس 8  یفقس -  غارچ  لماش :  یقرب  مالقا  دیرخ 
 ... ) یروپیش و ینوتس و  یوگدنلب  توص -  زکرم   - PVC هلول لباک -  میس و  عاونا  قیرح - 

 ( تسویپ تسیل  هب  عوجر 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6344585ups رورس و یاه  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  هحفص 42)همانرب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6344640 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  ءارجا  بصن و  هحفص 42)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لاتیجید6344845 لفق  رورس و  قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نامتخاس6344906 قیرحءافطاو  مالعا  متسیس  یارجاو  هحفص 42)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وراد اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  لدم 2475  سناسرولف  روتکتد  لسولف  هعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094348000007 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   MPS-10A لدم  10A لسوتف هلر  الاک :  مان 

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

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

یراذگ راب  تکرش  اضماو  رهم  اب  هناماس  رد  اددجم  نآ  لمیکت  زا  دعب  هعلاطم و  تقد  اب  ار  نآ  افطل  تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09372594848: سانشراک.دیئامن

 : یتسپ دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  نادهاز  مولع  هاگشناد  یرادا  عمتجم  یباسح  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4346398167

33372056-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372057-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6343221UPS رورس و قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  روتکتد و  هحفص 42)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6343516 - یوق راشف  یزاگ  قرب  دیلک  قیرح -  مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  روتکتد 
 - ایناکسا سوبوتا  کیتاموتا  سکبریگ  ناد  کیک  رواتشگ  میظنت  روسنس   - LCD رگشیامن

لیب روتوم  جنسرود  یقرب  روسنس  لزید - روتوم  دربراک   GR راشف روسنس 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سناسرولف6343624 روتکتد  لسولف  هعطق  هحفص 93)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

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

زاگ6344333 روتکتد  یارب  نژوردیه  زاگ  هحفص 42)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سناسرولف سناسرولف روتکتد   روتکتد لسولف   لسولف هعطق   هعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناشوا  یشزومآ  عمتجم  یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000707 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  ناشوا  یشزومآ  عمتجم  یریوصت  یتوص و  متسیس  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناشوا   ناشوا یشزومآ   یشزومآ عمتجم   عمتجم یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 130130
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا نویزیولت 40  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093907000219 زاین :  هرامش 

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 
چنیا نویزیولت 40  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

چنیا نویزیولت 40   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  هرامش 309، ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   4040 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 136 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bt4d748ywttpd?user=37505&ntc=6343465
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6343465?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6343892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم 5 هب  عبرم  رتم  داعبا 15  رد  رلاک  لوف  ید  یا  لا  بصن  نرک و  یرادربملیف و  نیبرود  اب 5  هارمه  یا  هفرح  یرادرب  ریوصت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور

1101093228002680 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یگنهرف یاهتیلاعف  ریاس  اههزوم و  اهویشرآ ، اههناخباتک ، سیورس :  مان 
همانرب 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52622091-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 تدم   تدم هبهب   عبرم   عبرم رتم   رتم   1515 داعبا   داعبا ردرد   رلاک   رلاک لوف   لوف یدید   یایا   لالا   بصن   بصن وو   نرک   نرک وو   یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود   55 اباب   هارمه   هارمه یایا   هفرح   هفرح یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت ناونع : : ناونع
زور زور

132132
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریادام یتناراگ   TCL نویزولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000226 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
55P725 55 لا یس  یت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

 . دینک تسویپ  روتکاف  شیپ  تساوخرد  قبط  طقف  طقف و  طقف و  تسادنمشهاوخ  یراک -  زور  هیوست 10  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریادام ناریادام یتناراگ   یتناراگ   TCLTCL نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 133133
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: 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

6344335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ دوش و  هداد  ددع  کی  یور  ار  یلک  تمیق  هدش  تسویپ  تاعالطا  هیلک  یرادرب  ریوصت  مزاول  دروم  تسا 8  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک تسویپ  ار  روتکاف 

1101030458000200 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   DXC-D55PH زنل نودب  لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ار  روتکاف  شیپ  دوش و  هداد  ددع  کی  یور  ار  یلک  تمیق  هدش  تسویپ  تاعالطا  هیلک  یرادرب  ریوصت  مزاول  دروم  تسا 8  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک

1417733161 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953867-021  ، 88979400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88954926-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا نویزیولت 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093907000220 زاین :  هرامش 

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 
چنیا نویزیولت 32  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

چنیا نویزیولت 32   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  هرامش 309، ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 134134

چنیا چنیا   3232 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 135135
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ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هدش  نکسا  لیاف  طیارش  تاصخشم و  ربارب  - نیبرود هیاپ  هس  هاگتسد  یساکع و 5 نیبرود  هاگتسد  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003790000085 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DV-6 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

نیبوژ
ددع 5 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84381110   DSLR-A200K E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هدش  نکسا  لیاف  طیارش  تاصخشم و  ربارب  - نیبرود هیاپ  هس  هاگتسد  یساکع و 5 نیبرود  هاگتسد  5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916785519 یتسپ :  دک  نایوجشناد ،  هاگباوخ  تشپ  نیطسلف  ینیمخ -  ماما  نادیم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346224-076 :: 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

دورو6343302 راکدوخ  تبث  اهوردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ  - کالپ  نیبرود 
cd وردوخ ددرت  لرتنم  جورخ  و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

غلبم6343391 افطل  بصن (  هارمه  هب  یتسویپ  لیاف  قبط  تازیهجت  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود 
( دشاب یتسویپ  لیاف  ماقرا  عومجم  ساسارب  یداهنشیپ 

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6343440 قبط  ناشوا  یشزومآ  عمتجم  یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،
تسویپ

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

چنیا6343465 هحفص 18)نویزیولت 40  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادرهش6343545 هعومجم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 103  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6343657 نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هیهت ، هحفص 18)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ هدش   هدش نکسا   نکسا لیاف   لیاف طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب -- نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ هسهس   هاگتسد   هاگتسد 55 وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 55 ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 136 ھحفص 99 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب6343708 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 18)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6343709 نیبرود  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6343862 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 18)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رلاک6343892 لوف  ید  یا  لا  بصن  نرک و  یرادربملیف و  نیبرود  اب 5  هارمه  یا  هفرح  یرادرب  ریوصت 
زور تدم 5  هب  عبرم  رتم  داعبا 15  رد 

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

ناریادام6343939 یتناراگ   TCL هحفص 18)نویزولت نیبرود  ( نیبرود

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

یرادا6344006 نامتخاس  هطوحم و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 18)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش6344161 قباطم  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  دیرخ 
.دشابیم هباشم  الاک  دک.تسویپ 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6344222 بصن  دیرخ و  یا  هلحرمو  کی  یمومع  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هتسبرادم

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنج6344281 مویتیل  یرتاب  عون   cmos رگسح عون  لاتیجید  عون  ریوصت  شزادرپ  نیبرود  دیرخ 
m5stick-k210 لدم  m5stack کرام یکیتسالپ  هندب 

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6344335 یرادربملیف  هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

چنیا6344380 هحفص 18)نویزیولت 32  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6344401 هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6344405 تراظن  متسیس  ینارمع  تایلمع  لکد و  نیبرود  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6344526 هتسبرادم  نیبرود  یلعف  هکبش  اقترا  دیدج و  هحفص 79)یحارط  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6344627( ناهفصا ناتسا  ) تروگ رابنا  یریوصت  تراظن  متسیس  تاناکما  تازیهجت و  هحفص 79)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف6344682 طیارش  تاصخشم و  ربارب  - نیبرود هیاپ  هس  هاگتسد  یساکع و 5 نیبرود  هاگتسد  5
تسویپ هدش  نکسا 

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

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

زا 136 ھحفص 100 
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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

نیبرود6344761 هکبش - تلوب  هتسبرادم  نیبرود   - nvr طبض هاگتسد  لانرتنیا - تیابارت  12 دراه
ماد هکبش  تحت  هتسبرادم 

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6344778 تسیل  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  زاین  دروم  مزاول  هحفص 79)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ششوپ6344780 تحت  یاه  طیحم  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ریمعت  میمرت و  ءاقترا ،   ، هحفص 79)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6344798 رادم  نیبرود  بصنو  هحفص 79)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6344891 یتظافح و  هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  ساسا  رب  تمیق  مالعا  ) تاعطق هرمه  هب  ویارد ) پیت  ) یزاس هریخذ  تازیهجت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ هام  هارمه 36  هب 

1101003871000272 زاین :  هرامش 
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msl3040 لدم  40x30 TB تیفرظ هنایار  ویارد  پیت  الاک :  مان 
هنایار دربهار  نیدار 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  ساسا  رب  تمیق  مالعا  ) تاعطق هرمه  هب  ویارد ) پیت  ) یزاس هریخذ  تازیهجت  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هناماس  بولطم  دنور  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 

یتناراگ هام  هارمه 36  هب 
یرادا دنیارف  قبط  هطوبرم  دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

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

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

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ویارد ویارد پیت   پیت )) یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 137137
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 - نارهت دالیم  جرب  هعومجم  رادرب  هرهب   ) نارهت دالیم  جرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نارهت یرادرهش  هب  هتسباو 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  هصقانم  قیرط  زا  ( Storage Unity  ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 30/000/000/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 5/000/000  دیرخ  علبم 

هقبط یرادا ، نامتخاس  یتنس  ناروتسر  بنج  نارهت  دالیم  جرب  یصاصتخا  رذگ  رانک  قرش  تمه  یدورو  یرون ، هللا  لضف  خیش  هارگرزب  : تاداهنشیپ لوبق   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یقوقح و  هرادا  مود 

8585 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ود  تسویپ (  طیارش  تاصخشم و  قبط   offline یریگ  backup تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000256 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یمن  یسررب  تساوخرد  ، الاک دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 10  هیوست 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  ، لمح هنیزه 
دشاب یم  یمازلا  نایضاقتم  یارب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  : هجوت

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( Storage UnityStorage Unity  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

offlineoffline یریگ   یریگ   backupbackup  تازیهجت تازیهجت ناونع : : ناونع 139139
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یمسر روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  ( ، HPE MSA 2062 LFF ( R0Q79A لدم  HP جیروتسا نس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ، لاسرا 

1101001050000192 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، ناگیار لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  ( ، HPE MSA 2062 LFF ( R0Q79A لدم  HP جیروتسا نس  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرس 09122449199 سدنهم  هباشم ، دک  ناریا  ربتعم ، یتناراگ 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6343304( ویارد پیت  ) یزاس هریخذ  تازیهجت  هحفص 101)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6343710(Storage Unity  ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 101)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6344183offline یریگ  backup هحفص 101)تازیهجت زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6344793HP جیروتسا نس  هاگتسد  هحفص 101)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

HPHP  جیروتسا جیروتسا نسنس   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 140140
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لخاد6343816 دیلوت  تیولوا  اب  درادناتسا و  ناشن  یاراد  دنب  هار  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و 
نالیگ ناتسا  ناگدننک  نیمات  ناگدنشورف و  هژیو  تسویپ  تاصخشم  اب  روشک 

هحفص 65) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنب6343955 هار  یکدی  مزاول.هاگتسد  یرتم 5 کیلوردیه 4 ورتکلا  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنب6343955 هار  یکدی  مزاول.هاگتسد  یرتم 5 کیلوردیه 4 ورتکلا  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 141141
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000171 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

دروبیک سوام و  هعومجم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

SSD هظفاح الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
مر هظفاح  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دربردام الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

Blu-ray و DVD ردروکر ریلپ و  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اشگلد یوک  ییاطع  نابایخ  هیمورا  تشادهب  زکرم  رد  لیوحت  رر  نیو  ردیر و  تابورکا  2013و  سیفا زودنیو 7 و  هارمه  هب  هدش  لبمسا  اه  متیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هیمیمض  روتکاف  شیپ  یراک  زور  رد 7 اجکی و  لیوحت  تاعطق  لاسکی  لقادح  تنامض  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   09385294554

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: 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

رتویپماک6344754 لماک  هحفص 104)تس  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HBA رورس هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045001157 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   QLOGIC یتراجت مان   HBA لدم هکبش  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HBA رورس هکبش  تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HBAHBA  رورس رورس هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 142142
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6343551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجاف زا  یبایزاب  حرط  هژورپ  یارب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000690 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   Cs-1216 لدم تروپ   KVM 16 چیئوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هارمه ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-868703 لدم  HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF CONFIGURE TO ORDER رورس الاک :  مان 
هناماس

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

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

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعجاف هعجاف زازا   یبایزاب   یبایزاب حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارب   یارب رورس   رورس ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 136 ھحفص 107 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2m33b42myduvf?user=37505&ntc=6343551
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6343551?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6343965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روهآ سدنهم  یاقآ  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  ( دشاب یم  هباشم  دکناریا  ) تسویپ تاصخشم  اب  رورس  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن لصاح  سامت   09124036241

1101030072000027 زاین :  هرامش 
ناتسرل ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن هعجارم  تسویپ  هب  و.دیریگب  سامت  روهآ  سدنهم  یاقآ  اب  تمیق  مالعا  زا  لبق  أفطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813833946 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  - ییاضر ناوریشونا  دیهش  نادیم  دابآ - مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33319449-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329023-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یتسویپ   LOM رد یمالعا  یاه  Part Number قبط اقیقد  رورس  تاعطق   HPE ProLiant DL380 Gen10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000225 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ لس  شیک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار رورس  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  لبمسا   ) .دشاب  PACK تروصب تاعطق  یمامت  دشاب 2 . یتسویپ   LOM رد یمالعا  یاه  Part Number قبط اقیقد  رورس  تاعطق  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یمازلا و  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تبث  هدنشورف ،  اب  لمح  هیارک  دابآ  سراپ  هاگدورف  رد  لیوحت  تسین - )

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31457000-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

رورس رورس تاعطق   تاعطق   HPE ProLiant DL380 Gen10HPE ProLiant DL380 Gen10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 136 ھحفص 108 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vnd8ks45nxbcc?user=37505&ntc=6343965
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6343965?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8wvzf9k8tgwd5?user=37505&ntc=6344037
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6344037?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000236 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاهتمیق  هب  هناماس  رد  تسویپ  لیاف  جرد  مدع  تروص  رد  ) هناماس رد  تسویپ  مرف  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ) لحم رد  لیوحت 

.ددرگن هئارا  یداهنشیپ  هدش  تساوخرد  سنج  زا  جراخ 
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 146146

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

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

زا 136 ھحفص 109 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/asaxvmklagy7r?user=37505&ntc=6344747
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6344747?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE DL580 Gen10 NVMe Slimline Riser Kit p878360-b21 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000061 زاین :  هرامش 
یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس

ددع 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  هاگیار  لیوحت  - لیوحت زا  سپ  تخادرپ   - دراد تست  تلهم  هاگشناد  تعاس   24 دشاب - هدنزاس  تکرش  پملپ  لانیجروا   - ون دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 05144012884-09155727348 هرامش  هاگشناد - 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 147147
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نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  تخس  کسید  ددع  G9 DL380 و 12 لدم رورس  هاگتسد  ددع  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  روتکاف  قبط  اهدراه  اهرورس و  لک  تمیق  هناماس  رد  هدش  مالعا  تمیق 

1201003563000039 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

.ددرگیم دات  نامزاس  هطوبرم  ناسانشراک  طسوت  ( diagnostic test G9  ) تمالس تست  زا  سپ  اهرورس  هاگتسد  - 
.دش دهاوخ  هداد  تدوع   - تست دات و  مدع  تروص  رد 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ناتسا  تیریدم  ات  اهالاک  تمالس  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413699788 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  مایخ  هار  هس  یناقلاط  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247081-028  ، 33235701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249126-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6343221UPS رورس و قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  روتکتد و  هحفص 42)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6343241HBA رورس هکبش  هحفص 105)تراک  رورس  ( رورس

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

هعجاف6343551 زا  یبایزاب  حرط  هژورپ  یارب  هحفص 105)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس6343965 ددع  کی  هحفص 105)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6344037 تاعطق   HPE ProLiant DL380 Gen10 هحفص 105)رورس رورس  ( رورس

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

هتسبرادم6344401 هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتویپماک6344496 رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  هحفص 42)نالعا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6344585ups رورس و یاه  قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  یتایلمع  هحفص 42)همانرب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تخس تخس کسید   کسید ددع   ددع 1212 وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع 33 ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6344715 قاتا  تخاس  ریز  یزادنا  هار  هحفص 52)زیهجت و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

میسیب6344746 هکبش  رب  هلاسکی  تراظن  یسررب و  هحفص 52)دیدمت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت6344747 تراظن  رورس  هحفص 105)دراه  رورس  ( رورس

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

هنایار6344775 رورس  کسید  دراه  هحفص 105)هظفحم  رورس  ( رورس

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

تخس6344782 کسید  ددع  رورس و 12 هاگتسد  ددع  هحفص 105)3 رورس  ( رورس

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

لاتیجید6344845 لفق  رورس و  قاتا  تقرس  دض  قیرح و  دض  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تشگنا و6344893 رثا  تراک و  طسوت  ریوصت  ددرت و  تبث  تیبلباق  اب  رورس  قاتا  ددرت  لرتنک  هاگتسد 
هرهچ

هحفص 17) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6343489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  تاررقم  تیاعر  وزکرم  زا  هیدات  -COVIDIen ددع یتراجت  مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23922218- تسیمازلا

1101099414000686 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

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

- تسیمازلا لک  هرادا  تاررقم  تیاعر  وزکرم  زا  هیدات  -COVIDIen ددع یتراجت  مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23922218

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشوهیب یشوهیب قمع   قمع شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد   BiS  QuatroBiS  Quatro  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: 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

6343760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 913  Metrohm رتم  pH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Solitrode pt1000 PP shaft دورتکلا

1101090774000012 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

بط دمرس  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   METROHM یتراجت مان  یزیمور  یهاگشیامزآ  رتم   PH الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
سیئوس هدنزاس  روشک  لدم 61110100  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  یهاگشیامزآ  رتم   pH دربراک  pt1000 ییامد روسنس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653761 یتسپ :  دک  کالپ 588 ،  یناقلاط  یادتبا  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88978568-021  ، 66977647-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66412653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Solitrode pt1000  PP shaftSolitrode pt1000  PP shaft دورتکلا   دورتکلا لدم  913913   لدم   MetrohmMetrohm  رتم رتم   pHpH ناونع : : ناونع 150150

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   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52459432 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/19هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد روسنس  نوساربیلاک  هاگتسد  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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288006293 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد روسنس   روسنس نوساربیلاک   نوساربیلاک هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 151151

وزوسیا وزوسیا تنویماک   تنویماک رامش   رامش رتمولیک   رتمولیک روسنس   روسنس یزلف   یزلف هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 152152
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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

یشوهیب6343489 قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro هحفص 112)روسنس روسنس  ( روسنس

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

6343516 - یوق راشف  یزاگ  قرب  دیلک  قیرح -  مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  روتکتد 
 - ایناکسا سوبوتا  کیتاموتا  سکبریگ  ناد  کیک  رواتشگ  میظنت  روسنس   - LCD رگشیامن

لیب روتوم  جنسرود  یقرب  روسنس  لزید - روتوم  دربراک   GR راشف روسنس 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6343760Solitrode pt1000 PP shaft دورتکلا لدم 913   Metrohm رتم  pH(112 هحفص روسنس  ( روسنس

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

امد6344198 روسنس  نوساربیلاک  هاگتسد  هحفص 112)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

زاگ6344333 روتکتد  یارب  نژوردیه  زاگ  هحفص 42)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

وزوسیا6344866 تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص 112)هحفص  روسنس  ( روسنس
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-467-199 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 15-12-1401 عورش 08-12-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  چیئوس - تلیت  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاعف6343139  Essentla-PLR سنسیال اب   Cisco C9200L-24T-4G-E هحفص 52)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6343358V94.2 یزاگ دحاو  کیرتکلا  تظافح  ریگچیئوس و  یرطاب و  شخب  یلصا  تاعطق  دیرخ 
هاگورین

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6343437 لیاف  قباطم  امازلا  هکبش  هحفص 52)چئیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هعجاف6343551 زا  یبایزاب  حرط  هژورپ  یارب  هحفص 105)رورس  رورس  ( رورس

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

یقرب6343753 مالقا  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6343910 هداد و  تینما  یا  هنایار  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6344443 هحفص 117)تلیت  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چیئوس چیئوس تلیت   تلیت ناونع : : ناونع 153153
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

141827 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چوس 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

چوس  :: 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   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52462780 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/12/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6344927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوسورکیم کبدیف و  هارمهب  رنشیزوپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چوس چوس روتکلس   روتکلس ناونع : : ناونع 154154

چوسورکیم چوسورکیم وو   کبدیف   کبدیف هارمه   هارمه هبهب   رنشیزوپ   رنشیزوپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 155155
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چوس6344240 هحفص 117)روتکلس  چوس  ( چوس

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

تازیهجت6344891 یتظافح و  هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چوسورکیم6344927 کبدیف و  هارمه  هب  رنشیزوپ  هحفص 117)نیمات  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  ناریا  همیب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  قفو  ریوصت ) توص و   ) ناریا همیب  یماهس  تکرش  کارا  نامتخاس  سنارفنک  نلاس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001379000046 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 08633445556 اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دانسا و  یراذگراب  نینچمه  لحم و  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت 

3813763714 یتسپ :  دک  ردص ،  یسوم  ماما  هب خ  هدیسرن  یزاریش  یازریم  کارا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32230905-0863  ، 33445501-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217240-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم قفو   قفو ریوصت ) ) ریوصت وو   توص   توص  ) ) ناریا ناریا همیب   همیب یماهس   یماهس تکرش   تکرش کارا   کارا نامتخاس   نامتخاس سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 156156
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم .  هباشم  الاک  دک  هاگتسد  -  Moxa NPORT 5150A ) - 2 ازکوم (  رتروناک  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- // هاگتسد   Moxa NPORT 5232 ) - 1 ازکوم (  رتروناک  - 2

1101001313000368 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یریوصت یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   FOR A هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FOR A یتراجت مان   FA-9600 لدم رتروناک  سارک  یریوصت  لدبم  الاک :  مان 
شورس

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یئافص سدنهم   - 09355560825 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145130-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف6343440 قبط  ناشوا  یشزومآ  عمتجم  یریوصت  یتوص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،
تسویپ

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

چنیا6343465 هحفص 18)نویزیولت 40  نیبرود  ( نیبرود

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

قفو6343620 ریوصت ) توص و   ) ناریا همیب  یماهس  تکرش  کارا  نامتخاس  سنارفنک  نلاس  زیهجت 
تسویپ تادنتسم 

هحفص 119) توص  ( توص

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

ناریادام6343939 یتناراگ   TCL هحفص 18)نویزولت نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6344335 یرادربملیف  هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

چنیا6344380 هحفص 18)نویزیولت 32  نیبرود  ( نیبرود

FOR AFOR A  یتراجت یتراجت مان   مان   FA-9600FA-9600 لدم   لدم رتروناک   رتروناک سارک   سارک یریوصت   یریوصت لدبم   لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مالعا6344499 هاگتسد  تاو -  یردنلیس 10  تاو -  یردنلس 8  یفقس -  غارچ  لماش :  یقرب  مالقا  دیرخ 
 ... ) یروپیش و ینوتس و  یوگدنلب  توص -  زکرم   - PVC هلول لباک -  میس و  عاونا  قیرح - 

 ( تسویپ تسیل  هب  عوجر 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6344765FOR A یتراجت مان   FA-9600 لدم رتروناک  سارک  یریوصت  لدبم  هحفص 119)دیرخ  توص  ( توص

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

هنایار6344775 رورس  کسید  دراه  هحفص 105)هظفحم  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6343199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KEBAKEBA  زادرپ زادرپ دوخ   دوخ هاگتسد   هاگتسد   mainmain درب   درب ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دراد یتسوپ  کرادم  رد  تاصخشم  اب  سیک  ددع  اب 20  هنایار  ددع  هب 10  زاین  یدنویپ  اضعا  کناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090896000036 زاین :  هرامش 

ناریا یدنویپ  یاه  هدروآرف  کناب  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا راسیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   KEBA هدنزاس عجرم   KEPLUS X6 لدم  KEBA زادرپ دوخ  هاگتسد   main درب الاک :  مان 

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

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
ناماس تراجت  اتمه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PNY یتراجت مان   RAM DDR3 1333 لدم  GB 4 هنایار مر  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

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

کینورتکلا نیشرپ  ناروآون  یتعنص  یدیلوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SHARK لدم یا  هرقن  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 

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

یدارم ملاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DVD WR لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/11 زاین :  خیرات 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

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

دوش یراذگراب  هناماس  رد  یتسویپ  کرادم  قبط  تاعالطا  مامت  دشابیم  الاک  لیوحت  زا  دعب  هتفه  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733133 یتسپ :  دک  یناخریم ،  رتکد  نامتخاس  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  بیرق  رتکد  ناخرقاب  دیحوت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66581520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66931818-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6343263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هعلاطم  تسیمازلا  یناریا  سنج  شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ   imed زوجم نتشاد  یتایح  مئالع  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101093544000106 زاین :  هرامش 
غالبجواس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

انداپسا بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  انداپسا  بط  اوآ  هدنزاس  عجرم  دیل  لدم 5   m 2/8 زیاس یتایح  مئالعروتینام   ECG طبار دربراک  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تکرش هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف هعلاطم   هعلاطم تسیمازلا   تسیمازلا یناریا   یناریا سنج   سنج شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ   imedimed  زوجم زوجم نتشاد   نتشاد یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

159159
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ناهفصا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6343369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Xvision X2240H لدم روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  تشدرایتخب  هقطنمرد  عقاو  لک  هرادارابنارد  هیلختو  لمح  هنیزه 

1101004038000329 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2230H لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 

هاگتسد 150 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمالاک  لیوحتزا  سپ  یراج  لاس  نایاپ  ات  هیوست  یدقن  تروصب  هجو  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  تمیقداهنشیپ  هب  تروصنیاریغرد  تسیمازلاروتکاف  شیپ  یراذگراب  -3

.دیشابیم تسویپ  مرف  قبطدادرارقداقعنا  هب  مزلم  هناماس  رد  دیرخ  تایلمع  ماجنا  زا  سپ  زور  کیرثکادح  -4

8145673131 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  بنج  رنه  رازاب  یوربور  هتسدلگ  غاب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222889-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223092-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   تشدرایتخب   تشدرایتخب هقطنمرد   هقطنمرد عقاو   عقاو لکلک   هرادارابنارد   هرادارابنارد هیلختو   هیلختو لمح   لمح هنیزه   هنیزه   Xvis ion X2240HXvis ion X2240H  لدم لدم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/all in one/ رنکسا / رتنیرپ / سیک / روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000081 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  ات 20  تخادرپ  / all in one/ رنکسا / رتنیرپ / سیک / روتینام / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246633-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/12/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003004000050  - 2001003004000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش یلا  خروم 1401/12/6  تعاس 8  زا   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

داصتقا شقن   :: عبنم - عبنم خروم 1401/12/23 تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/12/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 12  ات  رثکادح 

6343863 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   خروم 1401/12/24  هبنشراهچ  زور   - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یا  هلحرم  کی  یمومع  تاصقانم  ناوخارف  قیرط  زا  دوخ  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : لماش هصقانم  ناونع   2

رنکسا رگپاچ و  سوام ، دروبیک و  یراک  هاگتسیا  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  - 
( روتینام  ) یا هنایار  تازیهجت  دیرخ  - 

لایر نیمضت 4.040.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  684.000.000

زیهجت هعسوت و  لک  هرادا  لوا -  هقبط  ناریا  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یمویق  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  : یناشن  :: سردآ سردآ
قاتا 109

82992120 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.irica.gov.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

all in oneall in one  - - رنکسا رنکسا رتنیرپ -  -  رتنیرپ سیک -  -  سیک روتینام -  -  روتینام ناونع : : ناونع 16 116 1

تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ رنکسا - )  - )  رنکسا وو   رگپاچ   رگپاچ سوام ، ، سوام وو   دروبیک   دروبیک یراک ،  ،  یراک هاگتسیا   هاگتسیا یایا (  (  هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ لماش - :  - :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
(( روتینام روتینام  ) ) یایا هنایار   هنایار

162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یا  هقطنم  بآ  یماهس  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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور رثکادح 35  یدقن  تروصب  هیوست  تخادرپ و  - دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ مناخ  اب  یگنهامه  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  - دشابیم یراک 

1101001107000145 زاین :  هرامش 
نیوزق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   W2284F لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مناخ اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا  یتساوخرد  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  - دشابیم یراک  زور  رثکادح 35  یدقن  تروصب  هیوست  تخادرپ و  - دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LGLG یتراجت   یتراجت مان   مان   W2284FW2284F  لدم لدم   inin   2222 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6343976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  رب  لمح  کیمونوگرا  یدروبیک  ریز  هیاپ  ددع  روتینام و30  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  ددع  هباشم 30  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ سکع  قبط 

1101092130000228 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS3 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS1 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ سکع  قبط  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  کیمونوگرا  یدروبیک  ریز  هیاپ  ددع  روتینام و30  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  ددع  هباشم 30  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیمونوگرا کیمونوگرا یدروبیک   یدروبیک ریز   ریز هیاپ   هیاپ ددع   ددع   3030 وو روتینام   روتینام کیمونوگرا   کیمونوگرا هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 164164

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000208 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  یدقن  هام  هس  دودح  رد  هدنرب  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6344477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه - روتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000317 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/23 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 165165

دراه دراه -- روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و هعلاطم  دروم   ، مالعتسا طیارش  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  اب  شوش  ینامرد  زکرم  تهج  چنیا  یاهروتینام 50 هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب الاک  دک  ناریا  هباشم  .دوش  یراذگراب  اضما و 

1101093025000052 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

اضما رهم و  هعلاطم  دروم   ، مالعتسا طیارش  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  اب  شوش  یعامتجا  نیمات  ع )  ) یلع ماما  ینامرد  زکرم  تهج  روتینام  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپراک یلیعامسا  یاقآ   09163459789 یدنواک ،  سدنهم  مناخ  سامت 09165272155  هرامش  .دوش  یراذگراب  و 

6471773173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ع )  ) یلع ماما  نامرد  زکرم  ع - )  ) قداص رفعج  ماما  راولب  شوش -  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42831228-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42831228-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5050 روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 167167
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  هوکزوریف  هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6344804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

his هب لاصتا  لاقتنا  اب  سکم  یتیآ  کسویک  بو  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
hdmi یجورخ اب  چنیا  روتینام 50 ددع  1

1101095494000016 زاین :  هرامش 
هوکزوریف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کاترف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  هدنزاس  عجرم  نژیو  سکیا  یتراجت  مان  لدم 43 745   in 43 زیاس  LED دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 
رنه شقن 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ادرف ثکم  یتآ  هدننک  هضرع  عجرم   QUEUE SYSTEM یتراجت مان   S110 لدم یکناب  یهد  تبون  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

3981759131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد   - لامش هداج  - هوکزوریف هوک ،  زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76448300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76400761-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یانیمولآ  دیلوت  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hdmihdmi یجورخ   یجورخ اباب   چنیا   چنیا 5050 روتینام   روتینام   hishis هبهب   لاصتا   لاصتا لاقتنا   لاقتنا اباب   سکم   سکم یتیآ   یتیآ کسویک   کسویک بوبو   ناونع : : ناونع 168168

دروبیک دروبیک وو   سوام   سوام روتینام ، ، روتینام هنایار ، ، هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 169169

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دروبیک سوام و  روتینام ، هنایار ، سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000955 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

رتویپماک سوام  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 
LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

قرب یهاردنچ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
قرب یهاردنچ  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/12/18 زاین :  خیرات 

دپ سوام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد خساپ  مالعتسا  مرف  مالقا  اب  قباطم  اقیقد  امتح  امتح  ددرگ  یرازگراب  اددجم  دوش و  هداد  خساپ  تسویپ )  ) اهب مالعتسا  مرف  رد  طقف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هحفص  مالعتسا 2  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش 

رابنا دیسر  زا  سپ  هام  یلا 2  کی  ات  هیوست 
09357258872

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88832642-021  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6343199KEBA زادرپ دوخ  هاگتسد   main هحفص 121)درب روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شورف6343263 زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ   imed زوجم نتشاد  یتایح  مئالع  روتینام  دیرخ 
تسویپ لیاف  هعلاطم  تسیمازلا  یناریا  سنج 

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

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

هقطنمرد6343369 عقاو  لک  هرادارابنارد  هیلختو  لمح  هنیزه   Xvision X2240H لدم روتینام 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  تشدرایتخب 

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

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

6343447all in one  - رنکسا رتنیرپ -  سیک -  هحفص 121)روتینام -  روتینام  ( روتینام

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

تخاسریز6343511 ویتاروکد -  هشیش  بصن  لمح و  هیهت  لماش  یصخش  یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس 
بصن زاین  دروم  تازیهجت  تیالک ، نیت  گنیروتینام و  رازفا  تخس  بصن  زاین  دروم  تازیهجت  و 

سیه سکپ و  متسیس 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6343863، سوام دروبیک و  یراک ،  هاگتسیا  یا (  هنایار  تازیهجت  دیرخ  لماش - :  هصقانم  ناونع   2
( روتینام  ) یا هنایار  تازیهجت  دیرخ  رنکسا - )  رگپاچ و 

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

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

6343973LG یتراجت مان   W2284F لدم  in 22 زیاس  LCD هحفص 121)روتینام روتینام  ( روتینام

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

کیمونوگرا6343976 یدروبیک  ریز  هیاپ  ددع  روتینام و30  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هحفص 121)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6343993 دادعت 500  شزومآ  یتناراگ و  یزادنا ،  هار  بصن و  یزاس ،  هچیرد  لمح ،  دیرخ ، 
ون یکناب  کسویک 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

حرش6344161 قباطم  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  دیرخ 
.دشابیم هباشم  الاک  دک.تسویپ 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام6344354 سیک و  هحفص 121)تاعطق  روتینام  ( روتینام

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

6344377P/F VIBRATION MONITORING SYSTEM(33 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دراه6344477 - روتینام هحفص 121)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6344602 روتینام 50  هحفص 121)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یرادرهش6344703 دیدج  نامتخاس  گنیروتینام  یارب  لاو  وئدیو  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 33)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک6344754 لماک  هحفص 104)تس  ردروکر  ( ردروکر

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

6344804hdmi یجورخ اب  چنیا  روتینام 50  his هب لاصتا  لاقتنا  اب  سکم  یتیآ  کسویک  هحفص 121)بو  روتینام  ( روتینام

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

دروبیک6344841 سوام و  روتینام ، هنایار ، هحفص 121)سیک  روتینام  ( روتینام

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

بآ و6344942 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6343657 نیبرود  متسیس  بصن  ارجا و  هیهت ، هحفص 18)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6343709 نیبرود  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا6344006 نامتخاس  هطوحم و  تهج  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 18)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش6344161 قباطم  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  تهج  تازیهجت  دیرخ 
.دشابیم هباشم  الاک  دک.تسویپ 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6344222 بصن  دیرخ و  یا  هلحرمو  کی  یمومع  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هتسبرادم

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6344401 هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6344526 هتسبرادم  نیبرود  یلعف  هکبش  اقترا  دیدج و  هحفص 79)یحارط  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6344761 هکبش - تلوب  هتسبرادم  نیبرود   - nvr طبض هاگتسد  لانرتنیا - تیابارت  12 دراه
ماد هکبش  تحت  هتسبرادم 

هحفص 79) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6344778 تسیل  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  زاین  دروم  مزاول  هحفص 79)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   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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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6343606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مارتحا  مالس و  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
asus r565 ep-bq447 بات بل 

تاصخشم
کیفارگ 2 ،ssd 512 دراه مر 8 ، ،corei5

1201003912001389 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مارتحا  مالس و  اب  - 
asus r565 ep-bq447 بات بل 

تاصخشم
کیفارگ 2 ،ssd 512 دراه مر 8 ، ،corei5

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اسف -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لیوحت  لحم  دشاب -  روتکاف  ییاهن  تمیق  هناماس  رد  هدش  جرد  تمیق  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09371392424

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53356303-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 کیفارگ   کیفارگ ،،ssdssd  512512 دراه دراه ، ، 88 مرمر   ،،corei5corei5 تاصخشم   تاصخشم   asus  r565 ep-bq447asus r565 ep-bq447  بات بات بلبل   مارتحا   مارتحا وو   مالس   مالس اباب   ناونع : : ناونع 170170

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6344781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  رتنیرپ  هطوبرم و  یاهرازفا  مرن  بصن  هارمه  هب   ( PC یرادا (  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000257 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

یترارح رتنیرپ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دوش یمن  یسررب  تساوخرد  ، الاک دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 10  هیوست 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  ، لمح هنیزه 
دشاب یم  یمازلا  نایضاقتم  یارب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  : هجوت

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: 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

دورو6343302 راکدوخ  تبث  اهوردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  ناوخ  - کالپ  نیبرود 
cd وردوخ ددرت  لرتنم  جورخ  و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هژورپ6343313 تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6343606512 دراه مر 8 ، ،corei5 تاصخشم  asus r565 ep-bq447 بات بل  مارتحا  مالس و  اب 
کیفارگ 2 ،ssd

هحفص 133) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یکشم6343614 لانرتنیا  رتیار  ید  یو  هحفص 23)ید  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6343993 دادعت 500  شزومآ  یتناراگ و  یزادنا ،  هار  بصن و  یزاس ،  هچیرد  لمح ،  دیرخ ، 
ون یکناب  کسویک 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رتنیرپ رتنیرپ وو   هطوبرم   هطوبرم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب    (  ( PCPC یرادا (  (  یرادا رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 171171

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

مایپ6344150 زکرم  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  ینف و  تامدخ  نیکرتشم و  هب  ییوگخساپ  روما  ماجنا 
دادما

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قباطم6344419 تات  نامزاس  ناریدم  یارب  یناتسا  یاهدیدزاب  تابوصم  یریگیپ  هناماس  هیهت 
تسویپ تاصخشم 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

میظنت6344571 نامزاس  تسارح  لک  هرادا  رازفا  مرن  هکبش و  تینما  روما  رد  رواشم  تامدخ  دیرخ 
ییویدار تاطابترا  تاررقم و 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6344613 مرن  رازفا و  تخس  هکبش  ینابیتشپ  ینف  هحفص 23)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناخ6344763 ترازو  یاه  هناماس  یریذپ  ذوفن  تست  دادرارق  سیون  هحفص 23)شیپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتنیرپ6344781 هطوبرم و  یاهرازفا  مرن  بصن  هارمه  هب   ( PC یرادا (  هحفص 133)رتویپماک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یروانف6344817 اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو 
یا هنایار  هکبش  رازفا و  مرن  رازفا .  تخس  زا  ینابیتشپ  یدربهار و  تاعالطا ( 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تشگنا و6344893 رثا  تراک و  طسوت  ریوصت  ددرت و  تبث  تیبلباق  اب  رورس  قاتا  ددرت  لرتنک  هاگتسد 
هرهچ

هحفص 17) ددرت  ( ددرت

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

یرادباسح6344909 یاهرازفا  مرن  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6344405 تراظن  متسیس  ینارمع  تایلمع  لکد و  نیبرود  هحفص 18)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6344627( ناهفصا ناتسا  ) تروگ رابنا  یریوصت  تراظن  متسیس  تاناکما  تازیهجت و  هحفص 79)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6344747 تراظن  رورس  هحفص 105)دراه  رورس  ( رورس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتنس  بط  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6344461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهاوخ روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  دعب  هتفه  ود  هیوست  دوب و  دهاوخ  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  یتسویپ و  لیاف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب

1101092374000019 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB80NTA لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166614766 یتسپ :  دک  یرویاشین ،  راطع  خ  تشگلگ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33364669-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33364659-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6344461 هحفص 137)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

یرادرهش6344703 دیدج  نامتخاس  گنیروتینام  یارب  لاو  وئدیو  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 33)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 172172

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

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

زا 136 ھحفص 136 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gbtxfssgjbatz?user=37505&ntc=6344461
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6344461?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 9 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 6 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 11 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 15 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 14 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 15 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 29 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 12 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 7 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 14 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 7 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 7 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 15 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 27 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 15 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 7 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 9 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 19 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 9 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 14 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)

