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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنشکی  2727   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   144,540هکس , 000144,540 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   86مهرد ,40086 ,400

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   136هکس , 020 , 000136 , 020 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 13, 1002 13, سیئوس100 سیئوس کنارف   330کنارف , 100330 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,700 , 00081 ,700 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع239,400239,400رالد ناتسبرع لایر   84,50084,500لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,570 , 00051 ,570 , وروی000 ژورن317,840317,840وروی ژورن نورک   31نورک , 10031 , 100

رایع رایع   1818 یالط   ,13یالط 164, 00013, 164, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   362دنوپ ,600362 نپاژ600, نپاژ نینی   دصکی   222دصکی ,950222 ,950

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2323))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8484))

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

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

زا 89 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 23  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 51

( 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  • 57

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) video projector  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

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

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

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

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

زا 89 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( 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 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( 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 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

انیس یردنب  ییایرد و  تامدخ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش ( TOS یرنیتناک (  لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، لیلحت ، هصقانم  عوضوم  اب  هدش  پاچ  یهگآ  وریپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هب  هصقانم  تمیق  داهنشیپ  یاه  تکاپ  ییاشگزاب  تعاس  دناسر  یم  عالطا  هب  خیرات 1401/05/23 و 1401/05/25  رد  انیس  یردنب  ییایرد و  تامدخ  هعسوت 

تسیقاب دوخ  توق  هب  روکذم  یهگآ  رد  جردنم  طیارش  ریاس  انمض  .تسا  هتفای  رغت  حبص  تعاس 10  خروم 1401/07/12  هبنش  هس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادس کینورتکلا  تخادرپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 28282411/400/ص/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشراهچعبنم تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  دادعت   xbrick دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 95 مجنپ  ناتسوب  نارادساپ  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 2729  22598009 :: 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

(( TOSTOS یرنیتناک (  (  یرنیتناک لانیمرت   لانیمرت تایلمع   تایلمع تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط لیلحت ، ، لیلحت ناونع : : ناونع 11

ددع ددع کیکی   دادعت   دادعت   xbrickxbrick دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 3  هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5692913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیشروخ لاسکی  تدم  هب  هوبنا  کمایپ  تفایرد  لاسرا و  هناماس  ینابیتشپ  تامدخ و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  لتیار و - )...  ایلات ، لسناریا ، لوا ، هارمه  یاهروتارپا  اب  دادرارق  فرط   ) طیارش دجاو  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@sadad.co.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005674000120 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692937 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس  یرادرهش  یزاسرهش  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ،  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناجریس یرادرهش  یزاسرهش  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ،  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:40 تعاس : 1401/10/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اهدادرارق 034-41325077 دحاو  مود  هقبط  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   ، 7814757331 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدیشروخ یدیشروخ لاسکی   لاسکی تدم   تدم هبهب   هوبنا   هوبنا کمایپ   کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یزاسرهش یزاسرهش هناماس   هناماس ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب یزیمم ،  ،  یزیمم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 89 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rklf6eusckn6w?user=37505&ntc=5692913
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003001000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693626 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلجم  یقوقح و  روما  ، تیریدم هعسوت  تنواعم  یصصخت  یرادا و  نویساموتا  یاهرازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سلجم یقوقح و  روما  ، تیریدم هعسوت  تنواعم  یصصخت  یرادا و  نویساموتا  یاهرازفا  مرن  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/09/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  درادناتسا  یتعنص  رهش  جرک -  ، 3174734563 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا فده و   :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدرم هرب  تیاس  راکمدنگ  تارباخم  زکرم  راکمدنگ و  تکرش  تیاس  نوخرس و  یهار  هس  یرون  ربیف  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.chb.tci.ir www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصصخت یصصخت وو   یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

تارباخم تارباخم زکرم   زکرم وو   تفن   تفن تکرش   تکرش تیاس   تیاس وو   یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 89 ھحفص 7 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 17/س ت/1401 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  خروم 1401/6/23  تعاس 16  زا   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

نامز مایپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692796 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس سناکرف  بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یفیک یبایزرا  تکاپ  رد  زین  ار  ( HSE  ) ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  تسیاب  یم  نایضاقت  لایر -  نیمضت 17.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس ، لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ  : رازگ هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس 

:: 02189662529 و 02189662583 و 02189661703 نفلت :: www.setadiran.ir WWW.CRA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5693129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیزگ یهار  هس  هب  انیسم  سبط  ریسم  ربیف  یارجا  عوضوم  هصقانم 1401/6  : فلا یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنجریب یدابع  یادهش  راولب  ات  ییاجر  دیهش  زکرم  ربیف  یارجا  عوضوم  هصقانم 1401/7  ب:

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir Www.khorasanj.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس سناکرف   سناکرف بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 77

ربیف ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 89 ھحفص 8 
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لتیار یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لاعف ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5693376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Drive Test  ) ینادیم تست  هزوح  رد  لاعف  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ینادیم تست  برجم  میت  یفاک و  تیفرظ  یاراد  لیابوم 2 - یاهروتارپا  یارب   DT  ) ینادیم تست  تامدخ  هئارا  رد  یفاک  هبرجت  هقباس و  یاراد  - 1  : :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زایتما زا  راکنامیپ  میت  ره  یارب  دنمشوه  یشوگ  رثکادح 16  ندرک  ایهم  تروص  رد  .دشاب  یشوگ  هب 8  زهجم  لقادح  دیاب  میت  ره  - Log File 3 زیلانآ و  ( DL)

یداهنشیپ حرط  تسا  مزال  دننک ، یم  هدافتسا  لیذ  یاه  تیلباق  اب  ( DT  ) ینادیم تست  نردم  یاه  شور  زا  هک  یناراکنامیپ  .دوب 4 - دهاوخ  رادروخرب  یرتشیب 
یروآ Log File و عمج  تهج  اه  یشوگ  زا  هدافتسا  تست و  همانرب  زا  پات  پل  فذح  ناکما  دنهد و  هئارا  یتنس  شور  هب  تبسن  یتباقر  تیزم  ناونع  هب  ار  دوخ 

Change of تروص هب  رود  هار  زا  اه  یشوگ  لرتنک  ناکما   Log File یروآ عمج  ینادیم و  تست  ماجنا  اب  نامزمه  لتیار  رورس  هب   Log File لاسرا ناکما 
script-Run-Stop

یلخاد 8028 و 02127654393  02127654000 :: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://sama.rightel.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Procurement@rightel.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003004000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693748 :: هرازه هرازه :: 1401/07/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ  یرادهگن و  هارمه  هب  ( VPN یزاجم یصاصتخا  هکبش   ) میس یب  یروانف  رب  ینتبم  نابیتشپ  یطابترا  سیورس  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یرادهگن و  هارمه  هب  ( VPN یزاجم یصاصتخا  هکبش   ) میس یب  یروانف  رب  ینتبم  نابیتشپ  یطابترا  سیورس  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یمالسا یروهمج  کرمگ  نامتخاس  یمویق -  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب   - نارهت  ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا

:: 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

(( Drive TestDrive Test  ) ) ینادیم ینادیم تست   تست هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن هارمه   هارمه هبهب   ( ( VPNVPN  یزاجم یزاجم یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش  ) ) میس میس یبیب   یروانف   یروانف ربرب   ینتبم   ینتبم نابیتشپ   نابیتشپ یطابترا   یطابترا سیورس   سیورس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1010
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یبونج ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/7 و 1401/6 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یبونج ناسارخ  یاوآ   ْ :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیزگ یهار  هس  هب  انیسم  سبط  ریسم  ربیف  یارجا  - 

دنجریب یدابع  یادهش  راولب  ات  ییاجر  دیهش  زکرم  ربیف  یارجا  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir khorasanj.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاسرهش5692937 هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ،  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  رثکادح  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  یرادا 

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  ات  رثکادح   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ریواصت طبض  متسیس  یتوص ، متسیس  سنارفنک ، متسیس  لماش   ) سنارفنک نلاس  تازیهجت  هیهت  تهج  دراد  رظن  رد  راداهب  قاروا  سروب و  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  تالصیذ  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  هب  تبسن  یرهطم ، دیهش  نامتخاس  رد  عقاو  دوخ  نلاس )  VSP Panel متسیس ریواصت و  شخپ  متسیس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

راداهب قاروا  سروب و  نامزاس  نامتخاس  یناهارف ، ماقم  مئاق  نابایخ  عطاقت  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، سردآ  هب   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

وو ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ متسیس   متسیس ریواصت ، ، ریواصت طبض   طبض متسیس   متسیس یتوص ، ، یتوص متسیس   متسیس سنارفنک ، ، سنارفنک متسیس   متسیس لماش   لماش  ) ) سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
(( نلاس نلاس   VSP PanelVSP Panel متسیس   متسیس

1212
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
راوزبس

نارهت ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف دیدجت  مود  تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094564000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692748 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  اردوخ  کیفارت  لرتنک  زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود 

یاضما یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 550.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا

:: سردآ سردآ

02141934 :: 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

راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/07/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692808 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  نکاما  دنمشوه  یتسپدک  کالپ و  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

راوزبس یرادرهش  یلامش  رارسا  نابایخ   ، 9613873114 یتسپ :  دک  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: 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

دوخ دوخ کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم زیهجتو   زیهجتو یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1313

رهش رهش حطس   حطس نکاما   نکاما دنمشوه   دنمشوه یتسپدک   یتسپدک وو   کالپ   کالپ بصن   بصن ناونع : : ناونع 1414
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 - ییایرد یصصخت  گنیدله  ءایبنالا -  متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نیکم هسسوم 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  هبنشود 1401/6/28  زا   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع  هصقانم  قیرط  زا  بصن  تاقلعتم  هاره  هب  سکاپ   D ون زا  یکیتسال  رپاتسا  راک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کساج ردنب  ناگزمره  ناتسا  ارجا  لحم 

لایر دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  تیریدم  دحاو 9  کالپ 75  ناوریا  شبن  نوفسیت  نابایخ  یراصنا  هللادبع  هجاوخ  نابایخ  یتعیرش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 352 457 341  02122873505 :: 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

دهشم نماث  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوضر  غاب  هر  ییانشور  هکبش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  21/147/715/167 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نماث هقطنم  یرادرهش   :: 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

بصن بصن تاقلعتم   تاقلعتم هاره   هاره هبهب   سکاچ   سکاچ  -  - DD  ونون زازا   یکیتسال   یکیتسال رپاتسا   رپاتسا راک   راک هیهت  یی   هیهت ناونع : : ناونع 1515

غاب غاب هرهر   ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 1616
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش ات  خروم 06/07/1401  هبنش  راهچ  زور  زا   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 20/07/1401 هبنشراهچ 

rrk.ir :: عبنم تعاسعبنم تمیق  داهنشیپ  هئارا  تلهم  نیرخآ   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 21/07/1401 هبنشجنپ  زور   13:00

5693251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  هس  هقطنم  هر )  ) ماما نادیم  هطوحم  ییانشور  ثادحا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامدخ حرش  ساسارب  طیارش  دجاو  یقوقح  دارفا  هب  ناهفصا  یرادرهش  هس  هقطنم  هر )  ) ماما نادیم  هطوحم  یئانشور  ثادحا  دراد  رظن  رد  ناهفصا  یرادرهش 

.دیامن راذگاو  هدش  نعت 
.دشاب یم  زور  دادرارق 90  یارجا  تدم 

: دوب دهاوخ  شریذپ  لباق  ریز  شور  ود  زا  یکی  هب  هک  دشاب  یم  لایر  هصقانم 1،600،000،000  رد  تکرش  یاه  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  فلا ) 

ناهفصا یرادرهش  مان  هب  امن  ناهج  هبعش  رهش  کناب  هدرپس 100800800  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ب ) 

هرامش 23 هچوک  یدابآ ،  سمش  ...ا  تیآ  نابایخ  رد  عقاو  یرهش  تامدخ  تنواعم  یاهنامیپ  اهدادرارق و  روما  هب  یبتک ،  یگدامآ  مالعا   :: 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

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001298000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693708 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص کرهش  رباعم  ینیمز  فیعض  راشف  لوط  رتم  ییاوه و 451  فیعض  راشف  لوط  رتم   490 ییاوه ، ییانشور  هکبش  لوط  رتم  یارجا 1869  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فسوخ  ینامحر  دیهش 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رباعم  ییانشور  هکبش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

15,798,670,096 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   790,000,000 نیمضت :  غلبم 

IR 320100004001109806376406 ابش هرامش  اب  هرامش 4001109806376406  باسح  هب  غلبم  دقن  هجو  باختنا  تروص  رد  : نیمضت غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  زیراو  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  زیراو 969294720100000000000000294720  هسانش  و 

13:30 تعاس : 1401/10/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریت تفه  نابایخ  یتالحم - دیهش  نابایخ   ، 9717733335 یتسپ :  دک  فسوخ ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  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

هطوحم هطوحم ییانشور   ییانشور ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1717

کرهش کرهش رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور زازا   یشخب   یشخب یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

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

مود تبون  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  زا  دانسا :  شورف  تلهم   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  جنپ  زور  تیاغل   1401/6/23

تعنص ناهج   :: عبنم : عبنم تیاس رد  تاداهنشیپ  لاسرا  تلهم  نیرخآ   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشود  زور  حبص  تعاس 9 

5693902 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  دابآرهم  یللملا  نیب  هاگدورف  اهدنبهار ) اه ، یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ،  یربهار ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش دجاو  یقوقح  صاخشا 

لایر  924.000.000 هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  نینچمه  هافر و  ترازو  زا  تیحالص  دیئات  همانیهاوگ  یاراد 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلپ5693902 اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ،  یربهار ، یراذگاو 
هاگدورف اهدنبهار ) اه ، یقرب 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگدورف هاگدورف اهدنبهار ) ) اهدنبهار اهاه ، ، یقرب   یقرب هلپ   هلپ اهروسناسآ ، ، اهروسناسآ  ) ) رفاسم رفاسم لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ،  ،  سیورس یربهار ، ، یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:15عبنم تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692926 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش  هئارا  نیبرود  اب  بسانم  کدی   Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هدش هئارا  نیبرود  اب  بسانم  کدی   Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 50  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,970,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1401/10/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنیکراپ مراهچ  هقیط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ،   ، 7134947718 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده - یتاقبط 

:: 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

نالیگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش سار   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یادص   :: عبنم تعاس 8عبنم سار   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704359 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک   سار   - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  متسیس  تازیهجت  هلاس  شورف 10  زا  سپ  تامدخ  هلاس و  یتناراگ 3  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  لقن  لمح و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طبض5692661 متسیس  یتوص ، متسیس  سنارفنک ، متسیس  لماش   ) سنارفنک نلاس  تازیهجت  هیهت 
( نلاس  VSP Panel متسیس ریواصت و  شخپ  متسیس  ریواصت ،

هحفص 10) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

لرتنک5692748 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
دوخ کیفارت 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

کدی کدی   BubbleBubble رواک   رواک هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

نیبرود نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت هلاس   هلاس   1010 شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   هلاس   هلاس یتناراگ  33   یتناراگ شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لقن   لقن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
هتسبرادم هتسبرادم

2 12 1

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

ناگزمره ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم طابترا  متسیسورازفا  تخس  تاریمعت   ) ناگزمره ناتسا  رد  هبعش  تاعالطا 6 یروانف  روما  ماجنا  تهج  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هجوت  تسویپ  کرادم  هب  افطل  لحمرد  )

1101003644000017 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تکرش  رد  رارقتسا  تهج  سکینوی  لماع  متسیس  اب  انشآ  هبرجت و  اب  صصختم و  یورین  نتشاد  دنراد  تیولا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردن یاقآ  ییوگخساپ 09173672023 تهج 

7917783335 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  یور  هبور  یکولب -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  خ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32485012-076  ، 32222892-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222892-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم طابترا   طابترا متسیسورازفا   متسیسورازفا تخس   تخس تاریمعت   تاریمعت  ) ) ناگزمره ناگزمره ناتسا   ناتسا ردرد   هبعش   هبعش 66 تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف روما   روما ماجنا   ماجنا تهج   تهج ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
دوش دوش هجوت   هجوت تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم هبهب   افطل   افطل لحمرد   ) ) لحمرد

2222
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .تسا یمازلا  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  هیدأت  لاسرا   ) گراخ نزاخم  تیریدم   DCS متسیس همانرب  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001753 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .تسا یمازلا  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  هیدأت  لاسرا   ) گراخ نزاخم  تیریدم   DCS متسیس همانرب  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36362698-031  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APK Gate 330 ینابیتشپ سنسیال و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001192000088 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض  SLA لیاف اب  قباطم   APK Gate 330 ینابیتشپ سنسیال و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188198 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38247676-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246908-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزاخم نزاخم تیریدم   تیریدم   DCSDCS متسیس   متسیس همانرب   همانرب حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 2323

APK Gate 330APK Gate 330 ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 89 ھحفص 17 
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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 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هرفن ) کت   ) هرواشم تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000161 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  قبط  هرفن ) کت   ) هرواشم تامدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یلاسرا  دانسا  یسررب  سپ  هدنرب  مالعا 

دوب دهاوخ  نامزاس  یسررب  ساسا  رب  تاداهنشیپ  ندوب  فراعتمان  ای  فراعتم 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33244926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشد نیکشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخ لمعلاروتسد  یزاس  هدایپ  رازفا و  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005283000048 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تشد  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177968698 یتسپ :  دک  یزاریش ،  دایص  دیهش  راولب  عطاقت  ینیمخ  ماما  راولب  - تشد نیگشم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204407-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36200300-026 :: 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 لیاف   لیاف قبط   قبط هرفن ) ) هرفن کتکت    ) ) هرواشم هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

هنازخ هنازخ لمعلاروتسد   لمعلاروتسد یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یمالسا داشرا  گنهرف 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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب افگم  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401

1101000017000092 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 یارب  افگم  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زیمت5693065 قاتا  گنیروتینام  هحفص 19)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش و5693912 تینما  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ویرآ 600- یموب  لاوریاف   - ario-tm600 لاوریاف
یجراخ یلخاد و  تالمح  زا  یریگولج 

هحفص 40) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ساسا5704123 رب  لاسکی  تدم  هب   ingenico دنرب دپ  نیپ  هنایاپ  هاگتسد  دادعت 4651  ینابیتشپ 
ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  نمض  رد  یتسویپ  لیاف 

هحفص 40) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یارب یارب افگم   افگم تکرش   تکرش هبهب   طوبرم   طوبرم یمالسا   یمالسا داشرا   داشرا وو   گنهرف   گنهرف ترازو   ترازو تاعالطا   تاعالطا هبهب   دازآ   دازآ یسرتسد   یسرتسد وو   راشتنا   راشتنا هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
140 1140 1 لاس   لاس

2727

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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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت 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 07 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیمت قاتا  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030411000027 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
همیمض لیاف  قبط  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  بصن  لاسرا و  / دات بصن و  زا  دعب  یراک  زور  تخادرپ 30  / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653769 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633655-021  ، 81633676-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81633664-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیمت زیمت قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 89 ھحفص 20 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لیتسا 3   316L یپملک یمگارفاید  راشف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یپملک 200+200 2  یمگارفاید  راشف  روسنس 

ددع راب 2  یپماک 3-1  یمگارفاید  راشف  روسنس 
Quantum دنرب

1201004117000308 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

.دش لاسرا  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  7 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش لاسرا  تسویپ  هب  قیقد  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هئارا  تسویپ  هب  تامازلا  یقبام.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34916002-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمگارفاید یمگارفاید راشف   راشف روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5704346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راشف هدننک  لرتنک  ناونع : 

14012085 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/25 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5704347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cnc هاگتسد هدننک  لرتنک  ناونع : 

14011699 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/25 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

راشف راشف هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3030

cnccnc هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 23 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Galaxy GX2 Automated Test system kits تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101093498005178 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MSA یتراجت مان   ALTAIR 5X لدم زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

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

31316113-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ALTAIR 5XALTAIR 5X لدم   لدم زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3232

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  هامکی  دودح  تخادرپ  / دشابیم یمازلا  ینف  یلام و  داهنشیپ  هیارا  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ الاک دات  لیوحت و 

1101091701000876 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/27 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات لیوحت و  زا  سپ  هامکی  دودح  تخادرپ  / دشابیم یمازلا  ینف  یلام و  داهنشیپ  هیارا  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  متسیس  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ الاک

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

32138258-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3333
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fire And Gas Protection system PARTS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000153 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 41 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

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

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یالاک یالاک اباب   قباطم   قباطم وو   هناگادج   هناگادج یلاموینف   یلاموینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Fire And Gas Protection system PARTSFire And Gas Protection system PARTS ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض تسویپ ، ، تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یتساوخرد   یتساوخرد

3434
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نامرک ناتسا  رد  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب ریاف  متسیس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093503000007 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  یتراجت  مان   SRI لدم یناشن  شتآ  هبعج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ 

یدابآ یحم  سدنهم  دیدزاب 09139386313  یگنهامه  ینف و  تاعالطا  تفایرد 

7618844115 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  بنج  - ریبک ریما  هارراهچزادعب  - یمالسا یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32110398-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32110931-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکاب سکاب ریاف   ریاف متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3535
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تفن هعسوت  یسدنهم 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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاناوتو یراکهبرجت  -- هرامش ی2،1 و3 یاهنامتخاسردامرفراکدأتاب  ، قیرح مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
gent دنرب تاریمعتو  تازیهجت  نیمأت 

1101093314000092 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکهبرجت و روتکتد (  دروم  رد  هس -  ود و  کی ، هرامش  یاهنامتخاس  رد  امرفراک  دأت  اب  قیرح ، مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( gent دنرب تاریمعت  تازیهجت و  نیمأت  ییاناوت 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88895200-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3636
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنارتنیا تنرتنیا و  دناب  یانهپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000479 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تامدخ 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنارتنیا تنرتنیا و  دناب  یانهپ  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنارتنیا تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3737
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101092052000196 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D LINK هدنزاس عجرم   D LINK یتراجت مان   KVM4U لدم تروپ   KVM 4 چیئوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

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

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

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   KVM 4KVM 4  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 3838
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  یقرب  تاعطق  ملق  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشابیم  یمازلا  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا 

1101092288002572 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( یرون رلپوک   ) یرون روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
( یرون رلپوک   ) یرون روتالوزیا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

( یرون رلپوک   ) یرون روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
( یرون رلپوک   ) یرون روتالوزیا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

( یرون رلپوک   ) یرون روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3939
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -137-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز تلم  زکرم   ONU7023 نالاواس یوک  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

طیارش دجاو  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: zanjan.tci.ir tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140-5-1401 فلا -   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و نکسم  حرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  ناریا و  تارباخم  تکرش  یشکلباک  ییارجا  تایلمع  ماجنا  : دراد رظن  رد  ناجنز  هقطنم  تارباخم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار  دور ) هنیزب   ) ناجنز تشم  ترامع  رادیق  دور  نیرز  یرتسگداد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.zanjan.tci.ir Www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ONU7023ONU7023  نالاواس نالاواس یوک   یوک یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4040

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   ناریا   ناریا تارباخم   تارباخم تکرش   تکرش یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4141
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ءاهب مالعتسادیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -141-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ندمت نادیم  یقرش  لامش  علض   ) رهبا جئاوحلا  باب  یوک   FTTH یرون ربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

طیارش دجاو  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.zanjan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  - 142-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوضر یاهنامتراپآ  بونج  دیدج ) یوفاک 61   ) هیئاضر یوک  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشک و  لباک  ییارجا  تایلمع  یرذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.zanjan.tci.ir www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4242

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشک   یشک لباک   لباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یرذگاو   یرذگاو ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یزارفا و  مرن  یرازفا ، تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000256 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/07/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش یزارفا و  مرن  یرازفا ، تخس  تازیهجت  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  هب  عاجرا 

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

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

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** تسویپ لیاف  طیارش  لدم و  قبط  ** وکسیس  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001065 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ش

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تخادرپ.تسیمازلا  روتکافشیپ  یرازگراب.دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   یزارفا   یزارفا مرن   مرن یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4444

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رادلیش   CAT6 لباک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003157000080 زاین :  هرامش 
دزی نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 3 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشاب .  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916187166 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  نهآ  هار  لک  هرادا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422259-035  ، 37248551-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422433-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تاعالطا  یروانف  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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-ب دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطمو  لخاد  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001011000133 زاین :  هرامش 

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب روتکاف  شیپ  یراذگراب  - دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطمو  لخاد  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس 88115651 یمیهاربا یاقآ  ینف  ناسانشراک  نفلتدشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیاریغرد  تسیمازلا  هناماسرد  الاک  لماک  تاصخشم 

09128168407 ینسحم

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادلیش رادلیش   CAT6CAT6 لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

هداتسیا هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یراذگ  تمیق  دنشاب  یم  هباشم  یاهدک  ، رکذلا قوف  یاهدک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسویپ  قبط  رازفا  تخس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد 

1101001396000028 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212EL لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   EGLOBAL یتراجت مان   EG-N130 لدم کچوک  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

زربلا هعسوت  نایاش  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   PC-P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغو .....  یربراب  اه  هنیزه  هیلک  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادابآ ردنب  لیوحت  یلصاو  لانیجروا  طرش  هب  تسویپ  قبط  سانجا  هیلک 

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هنایار   هنایار سیک   سیک کچوک - - کچوک هنایار   هنایار تروپ -  -  تروپ   22 هکبش   هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس رازفا -  -  رازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4848
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ییویدار  تازیهجت  ملق  28 دیرح تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000094 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
F.C.C.C هدنزاس عجرم  ییویدار  تالاصتا  دربراک  لکین  یراکبآ  اب  جنرب  سنج   BNC روتکناک الاک :  مان 

ددع 28 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2828 دیرح دیرح ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  ژارتم و  ساسا  رب  ینیمز  یلوتفم  لباک  لاسرا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000157 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114006-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: 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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یروف 48  لیوحت  دشابیم ) هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  قبط  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000064 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G-24WS-S50 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   ژارتم   ژارتم ساسا   ساسا ربرب   ینیمز   ینیمز یلوتفم   یلوتفم لباک   لباک لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5050

هتعاس هتعاس   4848 یروف   یروف لیوحت   لیوحت دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یتسیزهب  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 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   cat6 قیرح و مواقم  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001067 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیگن لباک  میس  یسم  فاطعنا  لباق  نیگنس  ناشفا  ییاوه  قرب  لباک  الاک :  مان 
فالک 2500 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 1500 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66709446-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تخس5692684 تاریمعت   ) ناگزمره ناتسا  رد  هبعش  تاعالطا 6 یروانف  روما  ماجنا  تهج  ینابیتشپ 
دوش هجوت  تسویپ  کرادم  هب  افطل  لحمرد  ) یتارباخم  طابترا  متسیسورازفا 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5692839 نیبرود  تازیهجت  هحفص 51)لیاسو و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5693290 لیاف  قبط  هرفن ) کت   ) هرواشم تامدخ  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدش5693663 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 40) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هکبش و5693912 تینما  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ویرآ 600- یموب  لاوریاف   - ario-tm600 لاوریاف
یجراخ یلخاد و  تالمح  زا  یریگولج 

هحفص 40) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

cat6cat6 وو   قیرح   قیرح مواقم   مواقم لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252

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

یریوصت5703954 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 51)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داشرا5704109 گنهرف و  ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و 
لاس 1401 یارب  افگم  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کردم حرش  هب  یرادرب  ادص  مزاول  رسکیم +  یرادرب و  ملیف  نیبرود  لماش  سنارفنک  نلاس  زاین  دروم  تازیهجت  مزاول و  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101094248000012 زاین :  هرامش 
ناریا هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9Pro لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1133614816 یتسپ :  دک  هرامش 4 ،  ، نایلکارآ نابایخ  ، وتاشول لفون  نابایخ  ، رصعیلو نابایخ  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67238213-021  ، 66966059-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66966059-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب ادص   ادص مزاول   مزاول رسکیم +  +  رسکیم وو   یرادرب   یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود لماش   لماش سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول هیلک   هیلک ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.دوش  تمیق  مالعا  تسویپ  یاه  لدم  طباوض و  قباطم  دنتسین  رظن  دم  اه  لدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دنهاوخن  یسررب  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تکرش.تسا 

1101092688000050 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک  نژیو  یلپ  یتراجت  مان   WT1610 لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زادرپ نایار  ناتسزوخ  یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-475Wi لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

متسیس گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-02 لدم هنایار  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  هیوست.دش  دنهاوخن  یسررب  دنشابن  همیمض  رد  جردنم  طباوض  لدم و  قباطم  هک  ییاهروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ تروص  هدنرب  مالعا  زا  سپ  زور  رثکادح 5  لیاسو  لیوحت.دوب 

7515658874 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  داهج - خ  یرتسگداد - هارراهچ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333681-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333681-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو دنمشوه -  -  دنمشوه درب   درب ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیزود یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092352000008 زاین :  هرامش 

نیزود یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-E1A4W-I50 لدم زیاروتوم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

تشدونیم رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4981934844 یتسپ :  دک  نیزود ،  یرادرهش  شکیلاگ ، ناتسرهش  ناتسلگ ، ناتسا  تشدونیم ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35212895-017  ، 35225299-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225299-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج یزکرم  شخب  یدیاق  یرایهد   :: 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   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روهار سیلپ  دات  درادناتسا و  طیارش  اب  تلافسآ  اب  یدئاق  یاتسور  یدورو  رد  هاک  تعرس  ددع  ود  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098092000001 زاین :  هرامش 

مج ناتسرهش  یزکرم  شخب  یدیاق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نت 15 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یور رب  رتم  هس  رد  رتم  ود  رنب  ددع  ود  بصن  .راک  یارجا  زا  دعب  تعاس  تدم 72  هب  امنهار  غارچ  بصن  .ریگ  تعرس  رگناشن  ولبات  ددع  هس  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکیفارت رادشه  تهج  تسبراد 

7559151113 یتسپ :  دک  یدئاق ،  یاتسور  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37685147-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37685147-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5555

اتسور اتسور یدورو   یدورو ردرد   هاک   هاک تعرس   تعرس ددع   ددع ودود   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  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 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک روتسد  ربارب  رباعم  یشک  طخ  و  هدایپ و ...  رباع  طوطخ  اهریگ و  تعرس  یزیما  گنر  یکیفارت ، مئالع  بصن  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  ربارب  لاس  کی  تدم  هب  تراظن  هاگتسد 

1101094564000020 زاین :  هرامش 
لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/31 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تخادرپ  لباق  تراظن  هاگتسد  راک  روتسد  اب  ربارب  ینوناق  تاروسک  رسک  زا  سپ  یدزمتسد و  تروص  هب  درکراک  غلبم 

 . دیامن ءاضما  ار  دادارق  لوادج و  تاحفص  همه  سپس  دیامن و  لیمکت  لماک  ار  اهب  مالعتسا  لودج  تسیاب  یم  راکنامیپ  - 

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   وو   وو ...  ...  هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ وو   اهریگ   اهریگ تعرس   تعرس یزیما   یزیما گنر   گنر یکیفارت ، ، یکیفارت مئالع   مئالع بصن   بصن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  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 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم 

1201003190000027 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یریوصت  تراظن  هناماس  - 
تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/07/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هشیپ اتسور  سدنهم  یاقآ  کیگنهامه 77507434  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف ردرد   مالقا   مالقا دادعت   دادعت وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ ناتسرهش  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6403201003 راک روتسد  هرامش  هب  یدزمتسد  تروص  هب  رهشمرخ  قرب  عیزوت  تیریدم  رباعم  ییانشور  هنیهب  حالصا و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094877000060 زاین :  هرامش 

رهشمرخ ناتسرهش  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

ددع 4900 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیرخآ رد  روضح  مالعتسا  رد  تکرش  طرش  دنیامن و  دات  لیمکت و  ار  تسویپ  طیارش  هرتمزیر و  مالعتسا و  دانسا  تسیابیم  مرتحم  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ورین  هبتر 5  لقادح  نتشاد  ناتسزوخ و  قرب  عیزوت  تسیلرودنو 

6417813141 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  قرب  عیزوت  تیریدم  یرادا  تیاس  یرتم  لهچ  راولب  رهشمرخ  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53521303-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53512001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش نیکشم  یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجراخ یلخاد و  تالمح  زا  یریگولج  هکبش و  تینما  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ویرآ 600- یموب  لاوریاف   - ario-tm600 لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005565000096 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رهش  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN ARIO T M یتراجت مان  ما  یت  ویرآ  لدم  یموب  هکبش  دنمشوه  کیفارت  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ario-tm600- safety level-latency control-application control - advanced traffive shape-sso- ips/ids - trafic لاوریاف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
learn- ddos control-vxlan-passive qoe routing

ههام  طاسقا 4  رد  یقبام  تخادرپ 30 % شیپ 
تادنتسم جرد  ندوب  یمازلا  *

تیولوا رد  یموب  *

 : یتسپ دک  رهش ،  نیگشم  یرادرهش  نامتخاس  ماما -  نابایخ  رهش -  نیگشم  ناتسرهش  لیبدرا -  ناتسا  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5661711475

32522021-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520223-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجراخ یجراخ وو   یلخاد   یلخاد تالمح   تالمح زازا   یریگولج   یریگولج وو   هکبش   هکبش تینما   تینما رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس -- 600600 ویرآ   ویرآ یموب   یموب لاوریاف   لاوریاف  - - ario- tm600ario- tm600 لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5703959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000106 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید یا  لا  غارچ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007015000158 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 20 ناوت  S هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 683 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 30 ناوت  S هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 51 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 50 ناوت  S هراتس حرط  ینابایخ  دربراک   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 11 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3717845561 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تایب  ینیما  نادیم  شبن  هاگورین  نابایخ  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8800230-0253  ، 38828280-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38822401-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید یایا   لالا   غارچ   غارچ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ نمض  رد  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  لاسکی  تدم  هب   ingenico دنرب دپ  نیپ  هنایاپ  هاگتسد  دادعت 4651  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  امتح  روتکاف 

1101001024000109 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 4651 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84892679-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: 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  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ نمض   نمض ردرد   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   لاسکی   لاسکی تدم   تدم هبهب     ingenicoingenico  دنرب دنرب دپدپ   نیپ   نیپ هنایاپ   هنایاپ هاگتسد   هاگتسد   46514651 دادعت   دادعت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح

6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف لیوحت  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  یلصا  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشمدکناریا

1101090614000863 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4  یروف  لیوحت  هدنشورف  اب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیم هد  تیروکس  تینیمل  هشیش  میرف و   238 داعبا 210 *  هب  لفق  هارمه  هب  ناوخ  تراک  گنیدک و  هاگتسد  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  یلصا  کیتاموتا  برد 

یزادنا هار  بصن و  یشکنهآ و  ترجا  لیفورپ و  هارمه  هب  تسالبدنس 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: 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

هباشمدکناریا هباشمدکناریا یروف   یروف لیوحت   لیوحت تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   یلصا   یلصا کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درب دربیک و  هعشا و  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003067000074 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HAFEZ 14 یتراجت مان  لدم 7555  یر  سکیا  راب  یسرزاب  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  یتساوخرد  تاعطق  دادعت  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ریذپ  ناکما  لک  هرادا  نیا  ناسانشراک  دات  تست و  طرش  هب  دیرخ 

09122406705 یگنهامه  : سامت و  نفلت  ) .دشاب یم  نارهت  رد  تاعطق  لیوحت 

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

77244999-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: 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

یریر سکیا   سکیا راب   راب یسرزاب   یسرزاب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس 160 رد 220 هزادنا شکور MDFو  اب  یبرس  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093726000038 زاین :  هرامش 

افش ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت قافآ  هدننک  هضرع  عجرم   AF-MED-02 لدم  mm 4 تماخض  150x220 cm زیاس یبرس  سنج  تاعشعشت  تظافح  کیتاموتا  یلیر  رد  الاک :  مان 

شیامزآ
ددع 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزادنا 220*160  . لحم رد  بصن  لیوحت و  زا  دعب  هام  تخادرپ 2  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسویپ  کرادم  قبط   . هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618751151 یتسپ :  دک  نامرک ،  افش  ناتسرامیب  رثوک  نادیم  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32115780-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32115803-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تناس تناس 160160 ردرد 220220 هزادنا هزادنا وو   MDFMDF  شکور شکور اباب   یبرس   یبرس برد   برد ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

+ یتسویپ تاصخشم  اب  هاگتسد  یتراظن 3  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000396 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
+ یتسویپ تاصخشم  اب  هاگتسد   3 یتراظن نیبرود  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

+ دشاب یم  یرادا  لحازرم  یط  زادعب  هزور  تسیب  تخادرپ   + دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دشاب + یناریا  الاک  دوش + رکذ  روتکاف  کیرد  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5234111-0834  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  هب  دیرخ   ) نیرود تشپ  روتپادآددع  22 اب هارمه  لسکیپاگم   4 ای 5 یناریا دن  بزاویت  ip نیبرود ددع  دیرخ 22 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091105000011 زاین :  هرامش 

زردوگیلا ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ تسیل  هب  دیرخ   ) نیرود تشپ  روتپادآددع  22 اب هارمه  لسکیپاگم   4 ای 5 یناریا دنربزاویت  ip نیبرود ددع  دیرخ 22 - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  22 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن دراو  ار  ههام  شش  یدقن و  تمیق  یمارگ  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6861886486 یتسپ :  دک  قداص ع ،  رفعج  ماما  ناتسرامیب  یزار  نادیم  زردوگیلا  ناتسرل  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328889-066  ، 43323092-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328889-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

++ یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هاگتسد   هاگتسد یتراظن  33   یتراظن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6767

نیبرود نیبرود تشپ   تشپ روتپادآددع   روتپادآددع 2222 اباب هارمه   هارمه لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 ایای 55 یناریا یناریا دندن   بزاویت   بزاویت ipip نیبرود نیبرود ددع   ددع 2222 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یزاس  هریخذ  زکرم  دادعت 7  یارب  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  اب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  لیاسو و  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه

1101001181000016 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لامش یردان  ناویک  هدننک  هضرع  عجرم   SCD-2080R لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

یرون جاوما  لاقتنا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 2200 هرقرق یدنب  هتسب  عون   mm 1/5 رطق سیلیس  یداه  سنج   core 24 یتارباخم یرون  ربیف  الاک :  مان 
انرب یرون  جاوما  لاقتنا  هدننک  هضرع  عجرم  انرب 

هرقرق 200 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادمه ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  نایچشرف -  ناتسرامیب  یور  هبور  یقشع -  هدازریم  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6516643181

38282081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38260822-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 6969
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نیزود یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092352000009 زاین :  هرامش 

نیزود یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-E1A4W-I50 لدم زیاروتوم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

تشدونیم رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4981934844 یتسپ :  دک  نیزود ،  یرادرهش  شکیلاگ ، ناتسرهش  ناتسلگ ، ناتسا  تشدونیم ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35212895-017  ، 35225299-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225299-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7070
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نجورب یرادرهش   :: 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   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالس اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییوردوخ نکاس  تافلخت  هناماس  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 

دامن مادقا  توسیپ  دانسا  هعلاطم  تشادرب و  هب  تبسن 
1101005187000062 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  نجورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

نجورب رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییوردوخ نکاس  تافلخت  هناماس  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 

دامن مادقا  توسیپ  دانسا  هعلاطم  تشادرب و  هب  تبسن 

8871813539 یتسپ :  دک  نجورب ،  یرادرهش  - یدازآ نادیم  - سردم راولب  نجورب ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222114-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34224297-038 :: 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

توسیپ توسیپ دانسا   دانسا هعلاطم   هعلاطم وو   تشادرب   تشادرب هبهب   تبسن   تبسن ییوردوخ   ییوردوخ نکاس   نکاس تافلخت   تافلخت هناماس   هناماس نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ مالس   مالس اباب   ناونع : : ناونع
دامن دامن مادقا   مادقا

7171
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5703954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000105 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   MAISA-AHP3XX لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زاس و  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهشرد یساسا  یاهالاکو  مدنگ  یزاس  هریخذ  یتلود  زکارم  رد  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یزادنا  هاررو  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  حرش  هب  ناتسا  یاه 

1101001533000052 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09158802024 اب  یقاحسا  لالج  یاقآ  انمض  ددرگ  یراذگراب  ددجم  هناماس  ردو  هدش  اضما  ورهم  تسیاب  یم  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  وگخساپ 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32702019-051  ، 32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 7272

یساسا یساسا یاهالاکو   یاهالاکو مدنگ   مدنگ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یتلود   یتلود زکارم   زکارم ردرد   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما5692677 ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 40)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هدش5693663 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 40) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مزاول5693923 رسکیم +  یرادرب و  ملیف  نیبرود  لماش  سنارفنک  نلاس  زاین  دروم  تازیهجت  مزاول و  هیلک 
یرادرب ادص 

هحفص 39) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یا5703959 هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  هحفص 40)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

هتسبرادم5692839 نیبرود  تازیهجت  هحفص 51)لیاسو و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5693358 مالعا  متسیس  هحفص 23)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاداهنشیپ5693393 دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Fire And Gas Protection system PARTS
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5704234 مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  هحفص 23)هئارا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما5692677 ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 40)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتینما5692884 ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 51)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرط  قبط  بوچ  حرط  یزلف  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  بصن و  هنیزه 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
1101093374000025 زاین :  هرامش 

جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  حرط  قبط  بوچ  حرط  یزلف  برد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  بصن و  هنیزه 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

3155643569 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  ماظن  نامزاس  بنج   - جاک یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32543939-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف سنج   سنج رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 7474

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

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا زاین  یناریا  تیفیکاب  دنرب  وردوخ  لخاد  بصن  هیاپ  اب  یمرگولیک  یردوپ 2  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000232 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SYNERGY یتراجت مان  لوسپک   kg 2 یردوپ دماج  قیرح  ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی هیوست  - دشاب یم  یمازلا  لوصحم  یتناراگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ناریا و  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم 

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

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزلف5692997 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 7)رد  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5693287 ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  هحفص 7)شوماخ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5693358 مالعا  متسیس  هحفص 23)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاداهنشیپ5693393 دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Fire And Gas Protection system PARTS
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5704183cat6 قیرح و مواقم  هحفص 27)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیرح5704234 مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  هحفص 23)هئارا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا دصرد   دصرد 8282 میدس   میدس تانبرکیب   تانبرکیب ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 7575

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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5693061ALTAIR 5X لدم زاگ  هحفص 23)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 09 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زدهد هرامش 5  تفن  لاقتنا  زکرم  شتآ  نفلت  نیبرود و  ددع  یراذگ 3  لباک  یرافح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001758 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33960100-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکرم   زکرم شتآ   شتآ نفلت   نفلت وو   نیبرود   نیبرود ددع   ددع یراذگ  33   یراذگ لباک   لباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 7676
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ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یپوکسوراپال 3000 نیبرودرواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000195 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

وترا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  یپوکسوراپال  نیبرود  دربراک  فرصم  رابکی  شکور  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک IRC و یاراد  دیاب  تکرش   * ههام تخادرپ 3  * هدنشورف هدهعب  لاسرا  هنیزه  * یمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  .دشاب * یم  هباشم  دک  ناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا سنج  * دش دهاوخ  هیارک  سپ  عوجرم و  ندشن  دات  تروص  رد  * دشاب یگدنیامن  رابتعا  یاراد  دشاب و   IMED رد تبث 

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   ups یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000189 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC-LS5 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیرتالاب هب  هدوسرف  یرتاب  ههام  لقادح 2 تخادرپ  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  ددع  دادعت 48 یناریا  طقفو  طقف  یرتاب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف سامت  هرامشاب 09134330343 ینف  لاوس  هنوگره  تروصردددرگ  یرادیرخ  هدنشورف  طسوت  زور  تمیق 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 30003000 یپوکسوراپال   یپوکسوراپال نیبرودرواک   نیبرودرواک ناونع : : ناونع 7777

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا طقف  طقف و   ups یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000190 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC-LS5 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 34 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاوس هنوگره  تروصرد  ههام  لقادح 2 تخادرپ  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ددع   34 دادعت یناریا  طقفو  طقف   ups یرتاب تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرادیرخ  هدنشورف  طسوت  زور  تمیق  نیرتالاب  اب  هدوسرف  یاه  یرتاب  دامرفب  سامت  هرامشاب 09134330343  ینف 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5692671+ یتسویپ تاصخشم  اب  هاگتسد  یتراظن 3  هحفص 51)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما5692677 ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 40)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تفن5692680 لاقتنا  زکرم  شتآ  نفلت  نیبرود و  ددع  یراذگ 3  لباک  هحفص 14)یرافح و  نیبرود  ( نیبرود

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

تشپ5692755 روتپادآددع  22 اب هارمه  لسکیپاگم   4 ای 5 یناریا دن  بزاویت  ip نیبرود ددع  دیرخ 22
نیبرود

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5692839 نیبرود  تازیهجت  هحفص 51)لیاسو و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما5692884 ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 51)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کدی5692926  Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 14)دیرخ 50  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع5693025 یپوکسوراپال 3000 هحفص 14)نیبرودرواک  نیبرود  ( نیبرود

یناریا یناریا طقف   طقف وو   طقف   طقف   upsups یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 7979

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 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

هب5693132 تبسن  ییوردوخ  نکاس  تافلخت  هناماس  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  مالس  اب 
دامن مادقا  توسیپ  دانسا  هعلاطم  تشادرب و 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع5693273 نیبرود  یرتاب  هحفص 14)رژراش  نیبرود  ( نیبرود

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

یناریا5693425 طقف  طقف و   ups هحفص 14)یرتاب نیبرود  ( نیبرود

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

هدش5693663 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 40) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مزاول5693923 رسکیم +  یرادرب و  ملیف  نیبرود  لماش  سنارفنک  نلاس  زاین  دروم  تازیهجت  مزاول و  هیلک 
یرادرب ادص 

هحفص 39) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یریوصت5703954 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 51)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شورف 570435910 زا  سپ  تامدخ  هلاس و  یتناراگ 3  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  لقن  لمح و  هیهت 
هتسبرادم نیبرود  متسیس  تازیهجت  هلاس 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت  ای 7   5 کارتفیل )  ) ربالاب هاگتسدکی  نیمات   92 کارتفیل تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرافح هاگتسد  تهج  الاب  هب  لدم 2000  هتعاس  همدخ 24  اب 

دوش 09163134339) لاسرا  لیمکت و  تسویپ  لیاف  )
1101093985004439 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RKP-1401160070-KM/S :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/07/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693073 :: هرازه هرازه :: 1401/08/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب هرادا  دهاش ، کراپ  یوربور  یتشهب ، رتکد  دیهش  راولب  رد  عقاو  هاشنامرک  تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

31497559-083 :: نفلت :: WWW.KOTC.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31497596-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنت ایای  77     55 کارتفیل ) ) کارتفیل  ) ) ربالاب ربالاب هاگتسدکی   هاگتسدکی نیمات   نیمات   9292 کارتفیل کارتفیل ناونع : : ناونع 8080

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Dell EMC Unity XT 380 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000405 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   Dell EMC یتراجت مان   Unity XT 380 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 07132142176 جالع –  نامیا  ینف :  سانشراک  یلخاد 07132142508  یرداق –  ارهز  ینف :  هدننک  دأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرهپس 07132142705 اضر   : دیرخ سانشراک 

.دراد تسویپ 

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب هدش  درخ  تروصب  الماک  امتحدنق.تسازایندروم  ینولیان  هتسب  110 رادقم هب  یا  هتسبدنق.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091319000076 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داژن یفص  داوج  هدننک  هضرع  عجرم  ژان  هم  یتراجت  مان   kg 10 ینولیان هتسب  هدشدرخ  دنق  الاک :  مان 

هتسب 110 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  هدشدرخ  تروصبدنق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8282

هدشدرخ هدشدرخ دنق   دنق ناونع : : ناونع 8383
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراددوخرگیددنرب یراذگ  تمیق  زا  افطل.تسا  زاین  دروم  دازرهش  یمرگ  یمرگ و100 یاچ.دشاب 500 یم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن

1101091319000077 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

داعیم یتراجت  مان   g 450 ییاوقم هبعج  بوغرم  رطعم  یملق  هایس  یاچ  الاک :  مان 
هبعج 80 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
گرب نیچ  مد  هدننک  هضرع  عجرم  زمرق  سورخ  یتراجت  مان   g 100 ییاوقم تکاپ  هتکلک  نالیس و  هایس  یاچ  الاک :  مان 

تکاپ 1250 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5692839 نیبرود  تازیهجت  هحفص 51)لیاسو و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نت5692911 ای 7   5 کارتفیل )  ) ربالاب هاگتسدکی  نیمات   92 هحفص 63)کارتفیل زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس5693073 هریخذ  هاگتسد  هحفص 63)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5693141 هکبش  زاس  هحفص 63)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هدشدرخ5693187 هحفص 63)دنق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یمرگ5693245 یمرگ و100 هحفص 63)یاچ 500 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یریوصت5703954 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 51)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یمرگ یمرگ 100100 وو یمرگ   یمرگ 500500 یاچ   یاچ ناونع : : ناونع 8484
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس5704170 هریخذ  یتلود  زکارم  رد  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یساسا یاهالاکو  مدنگ 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

هلپ5693902 اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ،  یربهار ، یراذگاو 
هاگدورف اهدنبهار ) اه ، یقرب 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم ریاس  رورس و  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000630 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AG690B لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  تسویپ /   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم ریاس   ریاس وو   رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم ههام  هیوست.تسا 3  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000089 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  GB 80 جیرتراک تیفرظ  یکشم   SATA لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
1101093374000026 زاین :  هرامش 

جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

3155643569 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  ماظن  نامزاس  بنج   - جاک یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32543939-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SQM50.543.A8B ینف تاصخشم  اب  سنمیز )  دنرب  روتوم  رورس  رپمد (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092945000039 زاین :  هرامش 

ناهفصا ادهشلادیس ع   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک  سنمیز  یتراجت  مان   SQM50 لدم لعشم  یاوه  رپمد  یکیرتکلا  لماک  روتیاوچکا  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  قبط  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  یراک  . هزور  یط 45  هطوبرم  ناسانشراک  طسوت  ینف  دات  الاک و  لیوحت  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا دات  دروم  یتساوخرد  دنرب   . تسا زاین  دروم  الاک  یمالعا  دک  ناریا  یمالعا و 

8184917354 یتسپ :  دک  یداشرف ،  رهن  بنج  مایخ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32364131-031  ، 32350210-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32363224-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لعشم لعشم یاوه   یاوه رپمد   رپمد یکیرتکلا   یکیرتکلا لماک   لماک روتیاوچکا   روتیاوچکا ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000057 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZTE CORPORATION یتراجت مان   ZXSS10 SS1B لدم  telecommunication network main core رورس الاک :  مان 

سراف ناتسا  تارباخم  هدننک 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش لاسرا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  .دشاب  یمن  دیرخ  کالم  هدوب و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  هیارا 

.دشاب یم  یزادنا  هار  بصن و  زا  دعب  هامکی  باسح  هیوست  .دشاب  یم  هدنرب  هدهعب  لمح  هنیزه 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF CONFIGURE TO ORDER رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091702000060 زاین :  هرامش 

نافلد انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هارمه ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-868703 لدم  HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF CONFIGURE TO ORDER رورس الاک :  مان 

هناماس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نافلد رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هتفریذپ  کوتسا  هعطق  دشاب و  ون  تسیاب  یم  رورس  تاعطق  یمامت   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش 09221172089 هتفرگ  سامت  یدهاز  سدنهم  اب  لماک  ینف  تاصخشم  تاعالطا و  تهج  ههام و  یرابتعا 3  تخادرپ  طیارش  *

6831983114 یتسپ :  دک  دابآ ،  هفیلخ  یاتسور  هداج  فرط  هب  ملعم  نابایخ  دابآرون  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728003-066  ، 32728001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728006-066 :: 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

تاقلعتم5692732 ریاس  رورس و  هحفص 67)دراه  رورس  ( رورس

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

یزلف5692997 سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 7)رد  قیرح  ( قیرح

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

رورس5693028 هحفص 67)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

رورس5693113 هحفص 67)دیرخ  رورس  ( رورس

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

لعشم5693312 یاوه  رپمد  یکیرتکلا  لماک  هحفص 67)روتیاوچکا  رورس  ( رورس

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

هکبش5693688 هحفص 67)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

5693698HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF CONFIGURE TO ORDER هحفص 67)رورس رورس  ( رورس

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

یریوصت5703954 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 51)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

HPE PROLIANT DL380 GEN10  8SFF CONFIGURE TO ORDERHPE PROLIANT DL380 GEN10  8SFF CONFIGURE TO ORDER رورس   رورس ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Electrolab تکرش روتنامرف   pH روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000312 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
Prob pH lnpro 3030/325 Order No:52001316 Mettler Toledo - 

(Electrolab (Fermac 360
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  دراوم  تیاعر  هناماس  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34916002-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ElectrolabElectrolab  تکرش تکرش روتنامرف   روتنامرف   pHpH  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس تشادهب  زکرم   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس 1401/10/06 اب  ازخا 002  قاروا  قیرط  زا  تخادرپ  دامرف )  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  یکینورتکلا ( تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094154000029 زاین :  هرامش 

جدننس تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسررس 1401/10/06 اب  ازخا 002  قاروا  قیرط  زا  تخادرپ  دامرف )  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  یکینورتکلا ( تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614617496 یتسپ :  دک  جدننس ،  تشادهب  زکرم   - یناقلاط نابایخ  جدننس ئ- - ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33178844-087  ، 33164473-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33179640-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیقثرج 64094 لکد  روسنس  میس  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000345 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004450-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401/10/06140 1/10/06 دیسررس   دیسررس اباب     002002 ازخا   ازخا قاروا   قاروا قیرط   قیرط زازا   تخادرپ   تخادرپ دامرف )  )  دامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   افطل   افطل یکینورتکلا ( ( یکینورتکلا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9292

لیقثرج  6409464094 لیقثرج لکد   لکد روسنس   روسنس میس   میس ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Winpact تکرش  DO روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000313 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
DO:Dissolved oxygen Order No:52200967 Mettler Toledo - 

Winpact
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  دراوم  تیاعر  هناماس  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34916002-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Electrolab(Fermac360 تکرش  DO روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000314 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
DO:Dissolved oxygen Order No:D1505 Electrolab for fermac 360 - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/03 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  دراوم  تیاعر  هناماس  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34916002-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DODO روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9494

DODO روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمگارفاید5693097 راشف  روسنس  هحفص 19)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5693660Electrolab تکرش روتنامرف   pH هحفص 73)روسنس روسنس  ( روسنس

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

ازخا5693684 قاروا  قیرط  زا  تخادرپ  دامرف )  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  یکینورتکلا ( تازیهجت 
دیسررس 1401/10/06 اب   002

هحفص 73) روسنس  ( روسنس

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

لیقثرج 570416464094 لکد  روسنس  میس  هحفص 73)ضیوعت  روسنس  ( روسنس

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

5704271DO هحفص 73)روسنس روسنس  ( روسنس

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

5704336DO هحفص 73)روسنس روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یصوصخ  طیارش  قباطم   DC زاتلو لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000268 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   IS4810 دک  W 1000 ناوت  V 48 ژاتلو  AC هب  DC لدبم دربراک  دم  چیئوس  روترونیا  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

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

31137321-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCDC  زاتلو زاتلو لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگپاچ هکبش -  لباک  رتست  چیسوس -  روتینام -  کسید -  دراه  لماش :  یکیرتکلا  مئالع  طابترا و  یرازفا  تخس  تازیهجت  هنایار و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایار هراک -  دنچ 

1101001294000105 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: 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

5692682DC زاتلو هحفص 76)لدبم  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ5693267  KVM 4 هحفص 27)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ5693417 هکبش 24  اتید  هحفص 27)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اتید5693447 چیئوس  هکبش -  لباک  رتست  رتیار -  ید  یو  ید  یرزیل - هراک  دنچ  رگپاچ  هارمه -  هنایار 
کسیددراه روتینام -  هکبش - 

هحفص 76) چیئوس  ( چیئوس

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

لماک5693894 هنایار  سیک  کچوک - هنایار  تروپ -  هکبش 2   KVM چیئوس رازفا -  تخس  هحفص 27)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتعاس5704159 یروف 48  لیوحت  دشابیم ) هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  قبط  هکبش  هحفص 27)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کسیددراه کسیددراه روتینام -  -  روتینام هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هکبش -  -  هکبش لباک   لباک رتست   رتست رتیار -  -  رتیار یدید   یویو   یدید   یرزیل - - یرزیل هراک   هراک دنچ   دنچ رگپاچ   رگپاچ هارمه -  -  هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یتیلوئسمزکرمربتعم   irc هئارا مدع  - هباشمدکناریا - هناماسرد روتکاف  لک  تمیق  جرد  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسود لقادح  یتناراگ  یاراد.درادن  دنس  میظنت  لابق 

1101094336000427 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارهت کینورتکلا  گنچ  هدننک  هضرع  عجرم  گنچ  یتراجت  مان  ییاوقم  نتراک   W 2000 ناوت  Imix 2000 لدم یتوص  متسیس  رواپ  رسکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومنداتزا سپ  ههام  3 تخادرپ - یتسویپ کرادمردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  یمازلا  هناماسردروتکاف  تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تمالس تست  هتفه  هس  - شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  هد  - هدننک نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن  - هدننک نیمات  هدهعرب  بصن  الاک و  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو 

لوصحم

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

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس رواپ   رواپ رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 9898

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

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

2001093980000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693750 :: هرازه هرازه :: 1401/07/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم هرامش 523/401/6/ش  زوجم  هب  دانتسا  اب  ناپ  کراصح  یرادرهش  هیحان  تسرپرس  تساوخ  رد  رب  ینتبم  دراد  رظن  رد  رهشمیسن  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادنامرف خروم 12/05/1401  هرامش 1439/70/ص  هیدات  رهش و  یمالسا  یاروش  خروم 29/04/1401  هرامش 78  هسلجتوص  دنب 1  عوضوم   23/05/1401

ینارمع یاههژورپ  هجدوب 1030302  فیدر  زا  ناپ  کراصح  رد  زرواشک  نابایخ  ینیچ  هکشخ  یزاس و  ورهدایپ  هژورپ  یارجا  هب  تبسن  ناتسراهب ، ناتسرهش 
دیامن  مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یرادرهش  یلخاد  تارابتعا  عبانم  لحم  زا  لاس 1401  بوصم  هجدوب 

نارهت  ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لاس 1401  یاهب  تسرهف  هینبا  هتشر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

7,622,478,994 یلام :  دروآرب 

 1,308,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

ات فلا )  تکاپ (  رد  تکرش  مانب  ریز و  هحورشم  یاهتروص  زا  یکی  هب  دیاب  هک  تسا  لایر   000/000/500 هصقانم :  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رهشمیسن  یرادرهش  هناخریبد  هب  خروم 19/07/1401  هبنشهس  زور  تعاس 13:30 

رهشمیسن یرادرهش  مانب  یلم  کناب  دزن  باسح 0107183411008  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  دیسر  فلا ) 
 ( IR78 0170 0000 0010 7183 4110 08 ابش هسانش  )

امرفراک عفن  هب  یکناب  همانتنامض  ب ) 
.دشاب  رودص  خیرات  زا  سپ  هام  هس  لقادح  دیاب  قوف  همان  تنامض  رابتعا  تدم  ج ) 

14:30 تعاس : 1401/10/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریت تفه  نادیم  شبن  هر – )  ) ینیمخ ماما  راولب  رهش – میسن  ناتسراهب –  ناتسرهش  نارهت -   ، 3766193111 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 3766193111 دک  – 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

طبض5692661 متسیس  یتوص ، متسیس  سنارفنک ، متسیس  لماش   ) سنارفنک نلاس  تازیهجت  هیهت 
( نلاس  VSP Panel متسیس ریواصت و  شخپ  متسیس  ریواصت ،

هحفص 10) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تشپ5692755 روتپادآددع  22 اب هارمه  لسکیپاگم   4 ای 5 یناریا دن  بزاویت  ip نیبرود ددع  دیرخ 22
نیبرود

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتوص5692989 متسیس  رواپ  هحفص 77)رسکیم  توص  ( توص

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

یساکع5693273 نیبرود  یرتاب  هحفص 14)رژراش  نیبرود  ( نیبرود

نابایخ نابایخ ینیچ   ینیچ هکشخ   هکشخ وو   یزاسور   یزاسور هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 9999

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

یناریا5693425 طقف  طقف و   ups هحفص 14)یرتاب نیبرود  ( نیبرود

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

هدش5693663 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 40) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نابایخ5693750 ینیچ  هکشخ  یزاسور و  هحفص 77)هدایپ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درجورب رثوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک اب  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  زکرم  ات  هیارک  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  ددع  دادعت 3  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  تاصخشم 

1101050068000042 زاین :  هرامش 
درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 100100
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  لخاد  تخاس  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

1101001402000184 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثا بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  لخاد  تخاس  چنیا  روتینام 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد 

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

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لخاد لخاد تخاس   تخاس چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 10 110 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 89 ھحفص 81 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nd8kc4stdyaps?user=37505&ntc=5693566
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5693566?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


انزا ینامرد  زکرم   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5693687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090024000005 زاین :  هرامش 

انزا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   GP08NU20 لدم  external رتیار ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SLP-D220 لدم لبیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
انزا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6871883656 یتسپ :  دک  یولع ،  نابایخ  شبن  هر )  ) ینیمخ ماما  یوک  انزا  انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43428345-066  ، 43438345-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43438344-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102
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مق ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) رگپاچ دروم  راهچ  _ 4 رتویماک سوم  دروم  تشه  _ 3 دروبیک دروم  تشه   _ 2 رتویپماک سیک  هاگتسد  دروم  تشه  _ 1 دیرخ :  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
" تسویپ لیاف  " حرش هب  روتینام  دروم  هس  _ 5 رتنیرپ ) 

1101004801000001 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  روما  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لاکساپ یتراجت  مان  نیچ  هدنزاس  روشک   Tirdad لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیهد  رارق  دکناریا  یور  رب  ار  روتکاف  تمیق  لک  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 _ تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دنشاب _  یتناراگ "  تراک  یاراد  دیاب   " هدش هتساوخ  یاهالاک 

3718685547 یتسپ :  دک  زربلا ،  نیزنب  پمپ  یوربور  نارهت  مق  میدق  هداج  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36162111-025  ، 36162100-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36162105-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نف تاقیقحت و  مولع ، ترازو  هب  هتسباو  اضفاوه  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یروآ

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5704161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام رتنیرپ - )  - )  رتنیرپ رگپاچ (  (  رگپاچ رتویماک _  _  رتویماک سوم   سوم دروبیک _  _  دروبیک رتویپماک   _ _ رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 103103

Motherboard: ASUS Z690A CPU: Motherboard: ASUS Z690A CPU: Intel Core I 9 12900KF + FAN Deep Cool Power: Green 800W GraphicIntel Core I 9 12900KF + FAN Deep Cool Power: Green 800W Graphic ناونع : : ناونع
Card: ASUS 1660T i TUF 6GBCard: ASUS 1660T i TUF 6GB

104104
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Motherboard: ASUS Z690A تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CPU: Intel Core I9 12900KF + FAN Deep Cool

Power: Green 800W
Graphic Card: ASUS 1660Ti TUF 6GB

1101094637000005 زاین :  هرامش 
اضفاوه هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم   25D لدم  TB 1 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/02 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 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   GAINWARD یتراجت مان   8400GS هنایار کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

رگاشوک تراجت  اسکت  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   G41 هنایار دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   KING یتراجت مان   DDR III لدم هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/02 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 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

RAM: 32GB DDR5 5200 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Hard: Samsung Pro 970 1TB

Case: Green Z5
Keyboard & Mouse: Logitech MK270 Wirless

Monitor: LG 27MP400-B

1465774111 یتسپ :  دک  اضفاوه ،  نابایخ  ناتسهم ، نابایخ  نیمز ، ناریا  نابایخ  سدق ، کرهش  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88366030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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

زیمت5693065 قاتا  گنیروتینام  هحفص 19)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 80)روتینام5693354 روتینام  ( روتینام

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

اتید5693447 چیئوس  هکبش -  لباک  رتست  رتیار -  ید  یو  ید  یرزیل - هراک  دنچ  رگپاچ  هارمه -  هنایار 
کسیددراه روتینام -  هکبش - 

هحفص 76) چیئوس  ( چیئوس

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

لخاد5693566 تخاس  چنیا  هحفص 80)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک5693687 تازیهجت  هحفص 80)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5704047 رتنیرپ - )  رگپاچ (  رتویماک _  سوم  دروبیک _  رتویپماک  _ هحفص 80)سیک  روتینام  ( روتینام

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

5704161Motherboard: ASUS Z690A CPU: Intel Core I9 12900KF + FAN Deep Cool
Power: Green 800W Graphic Card: ASUS 1660Ti TUF 6GB

هحفص 80) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هتسبرادم5692839 نیبرود  تازیهجت  هحفص 51)لیاسو و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شورف 570435910 زا  سپ  تامدخ  هلاس و  یتناراگ 3  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  لقن  لمح و  هیهت 
هتسبرادم نیبرود  متسیس  تازیهجت  هلاس 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تکرش  دوشیمن ! تدوع  یبلقت  یالاک  لرتنک و  رازفا  مرن  طسوت  گنیریب  تلاصا  هجوت ! .دشابیم  یجنرب  هسفق  عون  زا  اهگنیریب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تفن  یلم  تکرش   AVL صتخم هصقانم 

1101093631002888 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماگرف نارهت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SILL یتراجت مان  یتعنص  تالآ  رازبا  دربراک  لدم 6217  یزلف  گنیربلب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نار یب  یس  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ROLLER BEARING یتراجت مان   NU 216 ECM لدم هلاقن  راون  یدالوف  گنیربلور  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SKF هدنزاس عجرم   SKF یتراجت مان  یتعنص  ژویفیرتناس  پمپ  دربراک   NU305 ECP/C3 17-62-25 گنیربلور الاک :  مان 
ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

عجرم شیرتا  هدنزاس  روشک   SKF هدنزاس عجرم   SKF یتراجت مان   GA 22-125 لدم تاسیسات  زاساوه  دربراک   BECBP 7312 یا هیواز  سامت  گنیربلب  الاک :  مان 
راود تعنص  نیمات  ایرآ  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  زاریش  رد  الاک  لیوحت  لحم  هب  هجوت  اب  الاک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیمن تدوع  هدنشورف  هب  الاک  تلاصا  مدع  تلع  هب  الک  دأت  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  الاک  تلاصا  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  ود  یلا  کی  تخادرپ 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاساوه زاساوه دربراک   دربراک   BECBPBECBP  73127312 یایا   هیواز   هیواز سامت   سامت گنیربلب   گنیربلب -- هلاقن هلاقن راون   راون یدالوف   یدالوف گنیربلور   گنیربلور یزلف - - یزلف گنیربلب   گنیربلب ناونع : : ناونع 105105

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5693188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دایمازو اپیاس   - وردوخ ناریا  یاه  رازفا  مرن  اب  سکمیو  گاید  هاگتسد   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003343000145 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ناکسا  روتوم  هدننک  هضرع  عجرم  وردوخ  یبای  بیع  روتکژنا و  تست  دربراک   VSCAN لدم لباترپ  گاید  وردوخ  بای  بیع  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169653848 یتسپ :  دک  رگراک ،  بیرج خ  رازه  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36693179-031  ، 36693159-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36693159-031 :: 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

5692659(TOS یرنیتناک (  لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، هحفص 5)لیلحت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دربراک5693074  BECBP 7312 یا هیواز  سامت  گنیربلب  - هلاقن راون  یدالوف  گنیربلور  یزلف - گنیربلب 
زاساوه

هحفص 85) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5693114APK Gate 330 ینابیتشپ هحفص 16)سنسیال و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اپیاس5693188  - وردوخ ناریا  یاه  رازفا  مرن  اب  سکمیو  گاید  هاگتسد   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ز 
دایمازو

هحفص 85) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هنازخ5693398 لمعلاروتسد  یزاس  هدایپ  رازفا و  مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یصصخت5693626 یرادا و  نویساموتا  یاهرازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش و5693912 تینما  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ویرآ 600- یموب  لاوریاف   - ario-tm600 لاوریاف
یجراخ یلخاد و  تالمح  زا  یریگولج 

هحفص 40) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دایمازو دایمازو اپیاس   اپیاس  - - وردوخ وردوخ ناریا   ناریا یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   سکمیو   سکمیو گاید   گاید هاگتسد   هاگتسد  - - هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زز   ناونع : : ناونع 106106

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5692748 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
دوخ کیفارت 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کدی5692926  Bubble رواک هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  هحفص 14)دیرخ 50  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش5693663 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 40) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5703954 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 51)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاس5704170 هریخذ  یتلود  زکارم  رد  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یساسا یاهالاکو  مدنگ 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهاش هاگشناد   :: 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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5692722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2*2 یقرب دیالسا  هدرپ  هاگتسد  هارمه 5  هب  نوسپا  E01 روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  هب 15  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000147 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نایار  ناتسزوخ  یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X31 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تبث  هناماس  رد  یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

.دندرگ ظاحل  تکاد و )..  لباک ،  یزادنا (  هار  بصن و  اب  طبترم  یاه  هنیزه 
.دشاب یم  رودقم  روتکاف  لصا  تفایرد  الاک و  بصن  لیوحت و  زا  سپ  زور  باسح 14  هیوست 

رکشت اب 

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215075-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: 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

روتکژورپ5692722 وئدیو  هاگتسد  هب 15  هحفص 88)زاین  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ5704358 وئدیو  دنمشوه -  هحفص 39)درب  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5692748 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
دوخ کیفارت 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   1515 هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 107107
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